
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRApAO

ADM: 2021-2024

» Prefeitura Municipal de^ Sao Valerio
Uniao, Trabalho e Prosperidade

A*n.:»2l- 29£M

ATA DE JULGAMENTO DE PREQOS ORQAMENTARIOS

Aos 20 dias do mes de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois , as oito e trinta horas, a agente de
contratagao e a Comissao designada por forga do portaria n. 114/2021, analisou os orgamentos e a
declaragao de pesquisa de pregos relativos a Contratagao de pessoa juridica especializada na
prestagao dos servigos de locagao dos sistemas informatizados contendo todos os modulos, para
atender a demanda da prefeitura municipal de Sao Valerio - TO, durante o periodo de janeiro a margo
do exercicio de 2023

Conforma consta nos autos o valor utilizado foi o mesmo na contratagao anterior, representando
economia ao cofre municipal face a manutengao dos valores obtidos ainda em 2022, sendo o valor
apresentado pela empresa: DATA SISTEM

1.1 - PRESTApAO DE SERVigOS VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Contratagao de pessoa juridica
especializada na prestagao dos
servigos de locagao dos sistemas
informatizados contendo todos os
modulos, para atender a
demanda da prefeitura municipal
de Sao Valerio - TO, durante o
periodo de janeiro a dezembro
do exercicio de 2023.
RS 31.632.00 (trinta e um mil Seissentos e trinta e dois reais )

R$ 31.632,00R$ 2.636,00

12 PARCELA

VALOR TOTAL

Apos verificar os elementos de pregos constatou-se que a proposta acima representa maior economia
ao cofre municipal, alem de atender as especificagoes do objeto proposto. Ademais, o valor total esta
amparado pelo limite estabelecido no art. 75, II da lei n. 14.133/2021. “Art. 75 - E dispensavel a
licitagao: (...) II - para contratagao que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

no caso de outros servigos e compras."

Outrossim, conforme o processo ja ter sido encaminhado com a documentagao da empresa que
apresentou menor prego, inclusive atinente a regularidade fiscal, fica observado o cumprimento da
exigencia elencada no art. 63, III da lei n. 14.133/2.021.

Isto posto, entende, que a contratagao preconizada pode ser celebrada na forma de contratagao

direta pelo instituto da Dispensa de Licitagao com respaldo no dispositivo legal acima epigrafado,

todavia, solicita manifestagao da assessoria juridica.
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