
PROCESSO Nº 1137/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2016

1. OBJETO:

1.1.  Constitui objeto da presente dispensa de licitação a contratação de serviços  para

hospedagem e manutenção do site oficial e serviços de e mails da Prefeitura Municipal

de Restinga Sêca.

 

2. CONTRATADA:

2.1. GEEX EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 15.524.030/0001-74. Endereço:

Rua Dom Marcos Teixeira, nº 160, Bairro São José, município de Santa Maria (RS), CEP

97.095-430.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 199,00 (cento e

noventa e nove reais) mensais;

3.2. O pagamento será efetuado até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação dos

serviços, mediante apresentação da fatura/ NF ao setor responsável.

3.2.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente

pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

3.2.2.  A fim de agilizar o processo de liquidação e pagamento, a contratada deve fazer

constar no documento da fatura o número da dispensa de licitação a que a mesma se

refere.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As  despesas  decorrentes  deste  processo  serão  por  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

04.122.1.000.2.017.000 – Manutenção da Secretaria de Administração

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros - PJ

Recurso financeiro: 01 Livre
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5. JUSTIFICATIVA:

5.1. A presente Dispensa de Licitação visa a contratação dos serviços para hospedagem

e manutenção do site oficial e serviços de e-mails da Prefeitura Municipal de Restinga

Sêca, visto que tínhamos um contrato com a ÁVATO TECNOLOGIA LTDA, que passou a

licença do serviços a empresa GEEX EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, não havendo

prazo hábil para abertura de processo licitatório e a administração não podendo ficar sem

esse serviço, executa-se a presente dispensa.

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. O preço ofertado pela empresa é compatível com os preços praticados no mercado.

7.  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL: Art.  24,  inciso  II  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas

posteriores alterações.

Restinga Sêca, 12 de maio de 2016.

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a

presente DISPENSA DE LICITAÇÃO.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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