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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 
 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Ipixuna - PA, consoante 
autorização do Sr. Eduardo Rodrigues da Silva – Presidente da Câmara, vem abrir o presente 
processo administrativo de Dispensa de Licitação Nº 04/2023-CMNI, para Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria, Capacitação e 
Consultoria Pública, de natureza singular, incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas 
atuais em relação à Transparência Pública, Escolha de servidores responsáveis em cada setor, 
Capacitação dos serviços escolhidos, Assessoria completa para coleta, revisão e publicação de 
material exigido por lei, Relatórios quinzenais de acompanhamento e implantação de toda 
tecnologia necessária para publicação constante das informações obrigatórias para atender a Lei de 
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências 
dos Tribunais de contas, Ministério Público e Outros. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no 24, inciso II, 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: 

(...)  

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 

na alínea "a", do inciso II do artigo anterior 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; (Redação dada 

pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Justifica-se pela necessidade de Capacitação e Consultoria Pública, de natureza 
singular, incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à Transparência 
Pública, Assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, Relatórios 
quinzenais de acompanhamento e implantação de toda tecnologia necessária para publicação 
constante das informações obrigatórias para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências dos Tribunais de contas, 
Ministério Público e Outros, a bem da continuidade dos serviços públicos essenciais, inadiáveis e de 
responsabilidade do Município. 
 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

 Procedeu-se com a consulta do mesmo tipo de trabalhos prestados por outras 
empresas em condições de fornecer os mesmos procedimento e, conciliando a questão da oferta 
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do menor preço, da Regularidade Jurídica, Fiscal e Previdenciária, a escolha recaiu sobre a empresa 
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ Nº 
23.792.525/0001-02, estabelecida na AV. SENADOR LEMOS, 791, SALA-1603, UMARIZAL, BELÉM - 
PA, CEP: 66.050-000, que melhor ofertou seu preço no valor global de R$ 14.280,00 (Quatorze mil 
e duzentos e oitenta reais), e está apta a fornecer os serviços  atendendo aos interesses da 
Administração Municipal.  

 
CONVOCAÇÃO 

 
 Em cumprimento ao processo administrativo e disposições referente a Dispensa de 

Licitação nº 04/2023-CMNI, CONVOVO a Pessoa Jurídica: CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ Nº 23.792.525/0001-02, para apresentar a 
documentação conforme listagem abaixo discriminada, no horário das 08h:00min às 14h:00min até 
a data do dia 09 de janeiro de 2023, na Câmara Municipal de Nova Ipixuna, sala da Comissão 
Permanente de Licitação, sito a Avenida Brasil, nº 58, Bairro Centro, Nova Ipixuna – PA. 

1- Documentos de Habilitação Jurídico: 

 Documento de constituição: contrato social e suas alterações, em se tratando de 

sociedades comerciais; certificado de MEI, requerimento de empresário, em se 

tratando de empresa individual. 

 CPF, RG ou qualquer outro documento com foto e dados de Pessoa física do 

representante legal. 

2- Documento de Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 Comprovante de Inscrição do CNPJ; 

 CND de Tributos Federais e dívida ativa da União; 

 CND Estadual de Natureza Tributária e Não Tributária; 

 CND Municipal; 

 Certificado de Regularidade do FGTS; 

 CND Trabalhista; 

3- Qualificação Econômica – Financeira 

 Balanço Patrimonial; 

 Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

4- Qualificação Técnica 

 Atestado de Capacidade Técnica; 

 
 

Nova Ipixuna - PA, 06 de janeiro de 2023. 
 
 

  
Larissa Lorrane Felix Bravo 

Comissão Permanente de Licitação 
Presidente  
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