
DISPENSA DE LICITAÇAO n° 07/2018 
CONTRATO 05/2018
Data do ajuste; 23/02/2018 
Contratada: SÉRGIO LUIZ SANTIAGO 
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
publicação impressa para divulgação dos documentos da 
Câmara Municipal de Queluz.
Vigência: 01/03/2018 a 28/02/2019
Valor Total: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por
1/2 (meia) página quando houver.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUÈLÜZ/SP.
Estado de São Paulo -  CNPJ 01.772.145/0001-73 
Queluz/SP. -  12.800-000 -  Tel/fax (Oxx) 3147.1223.

e.mail: camaraaueluziSvahoo.com.br /site: camaraaueluz.sD.aov.br

AUTORIZAÇÃO PA R A ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE
UCrTAÇÃO

AUTORIZO a instauração d(' processo de dispensa de licitação, nos t('rinos do 

artigo 24, í i k ú s o  II, alinea “a da Lei Fed('ral i f  8.()()0/99, modiricada pelas Leis 8.88̂ 1/94, 

9.032/95 e 9.854/99, na modalidade TOMADA DE FHKCO, objetivando a ('ontratacão de 

em])resa para prestação de serviço de publicações da Câmara Municiy)al de Queluz.

Câmara Municipal de Queluz, 08 de janeiro de 2018.

la Silva
Presidente da ('ãmai-a Municipal

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP-CEP. 12.800-000



f o l h

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEL
Estado de São Paulo-CNPJ 01.772.145/0001-73 
Queluz/SP. -  12.800-000 -Tel/fax (Oxx) 3147.1223.

e.mail; camaraaueluz@vahoo.com.br /site: camaraqueluz.sp.qov.br

Ao Sotor de ( ompras 
Da. Presidência.

PE SQ U ISA P R É V IA  DE PRECX)S

SOLICITO que seja feita pesquisa prévia de pelo menos ()3(três) (mipresas 

esj)eeializadas, que preste s('rvico d(‘ pid)li(‘idade (publicações da Câmara Municipal de 

Queluz).

('Amara Municipal de ()ueluz, 08 de janeiro de 2018.

Presidente da ('Amara Municipal

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP-CEP. 12.800-000

mailto:amaraaueluz@vahoo.com.br
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CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SI
Estado de São Paulo -  CNPJ 01.772.145/0001-73 
Queluz/SP. -  12.800-000 -Tel/fax (Oxx) 3147.1223.

e.mail; camaraqueiüz(a)V3hoo.com.br /site: camaraqueluz.sp.qov.br

Setor de Compras 
À Presidência

ANEXO
PESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS

ENCAMINHO, em anexo pesquisa prévia de preços, conforme solicitação 

datada em 08 de janeiro 2018, resultando no menor preço de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais) mensais, totalizando a quantia de de 2.880,00 

(Dois mil oifocentos e oitenta reais) para meia página de publicação a 

EMPRESA Sérgio Luiz Santiago CNPJ 17.700.523/0001-43 (Jornal A 

Noticia) -  Situado a Rua Capitão Domiciano Siqueira n 84 Vila Ana Rosa CEP. 

12.705-070, Cidade de Cruzeiro fone. (12) 8139-7515. Está apta a prestar o 

serviço de publicação para Camara Municipal de Queluz.

FORNECEDORES VALOR TOTAL

Sérgio Luiz Santiago (j o r n a l  a

NOTÍCIA). CNPJ 17.700523/0001-43 -Fone. 

(12) 8139-7515

R$ 2.880,00

Jornal Queluz Noticia CNPJ 23.979.468/0001- 

75 R$ 3.600,00

Jornal Folha Vale CNPJ 04.711.292/0001-21 

( não obtivemos resposta do contato feito por 

e-mail) í________________________________

Câmara Municipal de Queluz, 29 de janeiro,de 2018

CARQS^ACIEL 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO/ SETOR DE COMPRAS

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP-CEP. 12.800-000



FOLHA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo -  CNPJ 01.772.145/0001-73 

Queluz/SP. -  12.800-000-T e l/fax  (Oxx) 3147.1223.
e.mail; camaraqueiuz@vahoo.com.br /site: camaraqueiuz.sp.gov.br

Declaração

Declaro para os devidos fins que este setor de compras durante a 
pesquisa de preço realizada para contratação de serviço relacionado a 
publicação para Camara Municipal de Queluz entrou em contato com o 
Jornal Folha Vale via e-mail como comprova as copias em anexo, mas 
não obtivemos resposta da parte desta empresa, sendo assim, fica a 
empresa Sérgio Luiz Santiago CNPJ 17.700.523/0001-43 (Jornal A 
Noticia) apta para prestar o serviço de meia pagina de publicação com o 
melhor preço de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais mensais), 
totalizando a quantia de R$ 2.880,00 (Dois mil oitocentos e oitenta reais). 
Nada a mais tendo a declarar. Atenciosamente,

Queluz, 2^D E  JANEI O DE 2018

n ( h i M y
Carla Aparecido
Setor de Compras \ 
Camara Municipal de Queluz

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP-CEP. 12.800-000

mailto:amaraqueiuz@vahoo.com.br


FO
CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.

Estado de São Paulo -  CNPJ 01.772.145/0001-73 
Queluz/SP. -  12.800-000 -  Tel/fax (Oxx) 3147.1223.

e.maíl: cairiaraqueluz@vahoo.com.br /site: camaraaueluz.sp.aov.far

D eclaração

Declaro para os devidos fin s que as pesquisas de preço feitas por este 
departamento de compras tem sido realizadas via e-m ail de acordo com as 
orientações afixadas as fo lhas 10  e 21 do relatório  do T ribunal de Contas
do Estado De São Paulo.N ada mais tendo a declarar, At^ciiosam ente.

C arla M aciel Aparecidp 
 ̂ Setor de compras 

Cam ara M unicipal de Queluz

mailto:cairiaraqueluz@vahoo.com.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ- UR - 14

B .4.2.2 . GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Conforme arquivo ''17. Declaração Combustível", a Origem 
não possui veículo próprio, sendo os gastos com combustível 
realizados por meio de reembolso aos servidores e vereadores.

Contudo, em nossa análise amostrai, observamos que esse 
reembolso não é realizado com base no gasto efetivo de 
combustível, mas, sim, com base em um valor previamente fixado por 
m.eio de Resolução da Câmara Municipal ("18. Resoluções 05-2014 e 
02-2016").
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Entretanto, 
consideravelmente o 
demonstrado abaixo:

entendemos que o valor fixado supera 
gasto real estimado, conforme exemplo
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Comparação com o gasto médio de um veículo convencional

(a) (b) (c) (d) = (c) X R$3,40 (e) = (b-d)

Destino Distância 
(ida e volta) Valor Fixado Combustível

Necessário
Valor Gasto com 

Combustível
Diferença por 

viagem Diferença em %

Cruzeiro 62 km R$ 55,44 5,2 litros R$ 21,08 R$ 34,36 51,98%

(a) Conforme google maps.

(b) Conforme Resolução 02-2016.

(c) Quanti(da(de estimada para um veículo com autonomia de 10 km/l.

(d) Valor para gasolina ao custo estimado de R$3,40 o litro.

(a) (b) (c) (d) = (b - c)

Destino Distância 
(ida e volta) Valor Fixado Valor da Passagem 

(ida e volta)
Diferença 

por viagem Diferença em %

Cruzeiro 62 km R$ 55,44 R$ 14,45 R$ 40,99 73,94%

(a) Conforme goog/e mops.

(b) Conforme/?eso/ufõo 02-2016.

(c) Conforme pesquisa realizada no site da empresa Passaro Morron (em 19/06/17).

Além disso, constatamos a existência de reembolso de 
gasto com combustível para a realização de tarefas que, em tese, 
não demandam o deslocamento de servidor para outras cidades, como
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ -  UR -14

ITEM B.4.2.2. GASTOS COM COMBUSTÍVEL
- Reembolso de despesa com combustível em valor 61 ,98%  m a io r  que o 
gasto estimado para o percurso informado;

Existência de reembolso de gasto com combustível para a 
realização de tarefas que, em tese, não demandam o deslocamento de 
servidor para outras cidades;



Buscar e-mails, anexos ou pessoas

F O L H ^ O ^

< r  Voltar ^  ^ Arquivar C l  Mover jg  Apagar X S f Spar íb " ' U i
Oarla

Entrada t 

Não lidos

Reenvio de pedido de cotação Yahoo/Enviados

Câmara M unicipal de Queluz...
urgente

Rascunhos 74 

Enviados

Carla M acie l <compras.carlamaciel@yah 24 de jan às 10:51 
Para; folhavale@gmail.com

Mais

Visualizações Ocultar 

S  Fotos

Bom dia, peço por favor q me reenvie no seguinte modelo... obg 

Dados da empresa
Ê  Documentos Data de elaboração da proposta

Data de vencimento da proposta para no minimo 45 dias
Pastas Ocultar Assinatura do responsável pela empresa e pela proposta

+  Nova pasta Atestar se possui nota fiscal eletrônica 
Prazo de entrega do serviço

n Prestação de serviço de meia pagina

Com Urgência 
obrigado.

^  ^  ^

R esponder, R esponder a to d o s  ou Encam inhar

Página iDícis'

Carla Maciel
compras.carlamadel@ yahoo.co...

^K >  ' 3 .  d - i

l É , Fornecer feedback

mailto:folhavale@gmail.com
mailto:compras.carlamadel@yahoo.co


Buscar e-mails, anexos ou pessoas

£screvi?r

Entrada t

Não üdos 

Favoritos

Rascunhos 7^

Enviados

Mais

Visualizações Oatltar

S  Fotos 

B  Documentos

Pastas Ocuiíar

+  Nova pasta

Pedido de O rçam ento para Câmara 
M unicipal de Queluz

Yahoo/Enviados

m
Carla M acie l <compras.car!amaciel@yaho §  9 de jan às 13:34
Para; foihavale@gmail.com

Bom dia, peço por favor q me reenvie no seguinte modelo... obg

Dados da empresa
Data de elaboração da proposta
Data de vencimento da proposta para no minimo 45 dias 
Assinatura do responsável pela empresa e pela proposta

Atestar se possui nota fiscal eletrônica 
Prazo de entrega do serviço 
Prestação de serviço de meia pagina

Com Urgência 
obrigado.

<4̂

Carla Maciel
cornpr3s.carlamaciel@yahoo.co..

R esponder, R esponder a to d o s  ou Encam inhar

lÉ  Fornecer feedback

mailto:foihavale@gmail.com
mailto:cornpr3s.carlamaciel@yahoo.co


Escrever

Entrada ’

Não lidos 

Favoritos

Rascunhos 7̂*

Enviados

Mais

Visualizações Ocuiiar

2 1  Fotos 

f i  Documentos

Pastas Ocultar

+  Nova pasta

Buscar e-mails, anexos ou pessoas

Voltar ^  M l Arquivar

Reenvio de ped ido de orçam ento 
para Câmara M unicipal de Queluz...

Yahoo/Enviados

s y - Carla M aciel <compras.carlamaciei@yah 23 de jan às 16:23
>2?' Para; folhavale@gmaii.com

Bom dia, peço por favor q me reenvie no seguinte modelo... obg

Dados da empresa
Data de elaboração da proposta
Data de vencimento da proposta para no minimo 45 dias 
Assinatura do responsável pela empresa e pela proposta

Atestar se possui nota fiscal eletrônica 
Prazo de entrega do serviço 
Prestação de serviço de meia pagina

Com Urgência 
obrigado.

^  <4̂

Carla M aciel
compras.carlamaciel@yahoo.co...

R esponder, R esponder a to d o s  ou Encam inhar

lÉ  Fornecer feedback

mailto:folhavale@gmaii.com
mailto:compras.carlamaciel@yahoo.co


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral FOLH

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto á 
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
17.700.523/0001-43
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/03/2013

NOME EMPRESARIAL
SÉRGIO LUIZ SANTIAGO 10968943861

t ít u l o  do  ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JORNAL A NOTICIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
'>8.12-3-00 - Edição de jornais _____________

.ODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
58.11-5-00 - Edição de livros
58.13-1 -00 - Edição de revistas______________________

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)______

LOGRADOURO
R CAPITAO DOMICIANO SIQUEIRA

NUMERO
84

COMPLEMENTO

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIClPIO UF
12.705-070 VILA ANA ROSA NOVAES CRUZEIRO SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
anoticiajornal(guol.com.br

TELEFONE
(12) 8139-7515

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTFÍAL

oITUAÇAO ESPECIAL 
I **4r***4r*

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
■k-kitirk-kick

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 29/01/2018 às 16:35:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social i Voltar

 ̂ ^ Preparar Página 
C*  ̂ para Impres-sio

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página
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mO APARECÍ!

Câmarâ Municipal da Qumiuz 

A /C  Caria Maciel

Assunto: Proposta para cÍ¥«lgaçio de publicidade legal da Câmara 
Hunicipal de Queluz-SP.

Éspaço de rneia página por mês no jornaí A Notícia

(4 edições) d
As publicações podem ser utilizadas em edições diferentes, até-chegarem ao 
espaço de meia página.

Valor: R$ 240,00

Proposta ¥alida até 31 de dezembro de 2018

Nào emitimos Nota Fiscal Eletrônica

-Emitimos DECLARADO DE DESTAQUE OE RETENÇÕES 
DE IMPOSTOS junto com a nota impressa

Cruzeiro, 10 de Janeiro de 2018

Rua Cel. ú o m a m o  Siciueira. S4 ítosa Nc'vaes - -Cryzefô-SP
Fone 3140-5223/Cei 081^7515

CNPJ- 17T0G 523.0001-43^ Jrtspicâo Eslaclua-: mmtú - Inscnçáo MursiCípal 32 402



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral FOL

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÜMERO DE INSCRIÇÃO
23.979.468/0001-75
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/01/2016

NOME EMPRESARIAL
DIEGO JOSE DE PAULA 44317400820

t ít u l o  d o  ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
QN-QUELUZ NOTICIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.12-3-01 - Edição de jornais diários__________

JDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
R HELIO OLIVAS

NUMERO
19

COMPLEMENTO

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF
12.711-520 VILA CRISPIM ^ CRUZEIRO SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
(12) 3145-5433

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
* * * * *

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
15/01/2016

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

.-Ls itu a ç ã o  e s p e c ia l DATA DA s itu a ç ã o  ESPECIAL 
* * * * * * * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 29/01/2018 às 16:35:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

[ Consulta QSA / Capital Social Voltar

C .3
A  RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página

J  ^  Pfepamr Página 
para impressão



CAMARA MUNICIPAL DE QUEI

Estado de São Paulo -  CNPJ 01.772.145/0001-73 

Queluz/SP. -12.800-000 -  Tel/fax (Oxx) 3147.1223. 

e.m ail: cam araque luz@ vahoo.com .br /s ite : cam araqueluz.sp.gov.br

Pedido de Orçamento de:

Dados da Empresa 
(carimbo):_______ 2B Z aifiS/0001-75^

1. f/iuüicipar. 35.623 
Dii^CO JOS6 D3 PAUl./v 4̂ 131 /■'Í00320 

------- JÍ.LÜ2 AOÜt.iP 
Riia C-íp't ;0 fPja Oí:v;-í<?. 19

.. C.̂ r-'127■( 1-520
^  j f ;  Q-----í ------ I

Mfail

Valor Unitário: /?_/T 3 QC?, oíP Í Tĵ £7...~Ja ̂

Valor Total:______ í l  3^ Ç o a   ̂ T ^gs e  ^  a -y^ o

Data de Elaboração da
Proposta V  ]r.ry.̂ (̂ a ______ 2_

Data de vencimento da proposta para no mínimo trinta 
dias: rÁp i ___________________

Atestar se possui nota Fiscal 
Eletrônica: c. ■

Assinatura do responsável pela proposta e pela

mailto:amaraqueluz@vahoo.com.br


CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo -  CNPJ 01.772.145/0001-73 
Queluz/SP. -  12.800-000 -  Tel/fax (Oxx) 3147.1223.

e.mail: camaraqüeiuz@vahoo.com.br /site: camaraqueiuz.sp.qov.br

De: Presidência, 
Para: Jiiridico

Pef: P]*0(*esso de dispensa de Licitaçã,o n° 007/2018- contratarão de empresa 

pm*a prestação de serviço de publicações da Câmara Municipal de Queluz.

Solicitamos desse D. Juridico, exaine e aprovação do Processo de Dispensa de 

Ijicitação, bem como análise dos doíuimtnitos referentes à empresa vencedora, nos 

exatos termos ai*t. 28 e 32 da, Lei Federal n“ 8666/03, e posterior devolução dos 

autos a esta Pr('sidência no pra,zo de cinco dias úteis (*oni contrato formalizíido 

pa,ra, posterioi' assinatura.

(Jâmai-a Municipal de Queluz, 05 de fevereiro de 2018.

Pãmíi Elias “da Silva 
Presidente da Câmara Municipal

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP -  CEP. 12.800-000

mailto:eiuz@vahoo.com.br


CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ
Nota de Pré-empenho

26/02/2018
13:07:05

Exercido de 2018

Nota de Pré-empenho 00008/2018 - 01
DATA
01/02/2018

FICHA

U.O.

U.E.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROCESSO
07/2018

7

01.01

01.01.01

01

031

0001

TIPO EMPENHO

LEGISLAHVO

LEGISLATIVO

Legislativa 

Ação Legislativa 

Processo Legislativo

DOTAÇÃO

MOVIMENTO 
 ̂Inicial

VALOR
2.880,00

ORÇADO
79.310.00

ALTERAÇÕES AÇUM. (+)
0,00

DOTAÇÃO ATUAUZADA (=)

79.310.00
PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)

27.969,67
EMPENHADO ANTERIOR (-)

AÇÃO

FONTE

ELEMENTO

APLICAÇÃO

2001

01

3.3.90.39.90

110.0000

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 

Tesouro

Serviços de Publicidade Legal 

Geral

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

6.050,50
SALDO ANTERIOR (=)

45.289.83
VALOR DO MOVIMENTO (-)

2.880,00
SALDO (=)

42.409.83

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE CUSTO

HISTORICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
TIPO DE DESEMBOLSO

RESERVA DE VALORES PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

O ordenador da despesa, PAULA ELIAS DA SILVA, PRESIDENTE, CPF: 826.256.037-04, para efeito da execução orçamentária, nos termos 
da legislação vigente, determina que seja pré-empenhado o valor acima.



CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/
Estado de São Paulo-CNPJ 01.772.145/0001-73 
Queluz/SP. -  12.800-000 -  Tel/fax (Oxx) 3147.1223.

e.mail: 'camaraaueluz@vahoo.com.br /site: camaraqueluz.sp qov.br

PARE CE R JU R ÍD IC O

Vem para exame desta procuradoria o presente processo 
de dispensa de licitação n°. 07/2018, que cuida da contratação de empresa para 
prestação de serviços relacionados a pubHcações da Câmara Municipal de Queluz-SP.

As compras e contratações das entidades públicas seguem 
obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o 
artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, 
os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A  licitação foi o meio encontrado pela Administração 
Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que 
visam suprir as necessidades dos órgãos púbHcos acerca dos serviços disponibilizados 
por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, 
municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa 
às contratações.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais 
vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, 
moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possue
Praça Joaquim Pereira, s/n°

Queluz-SP-CEP. 12.800-000
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caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites 
usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei 
previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. 
Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da 
Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação;

'̂ A.rt. 24 É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até de:ç̂  p o r  
cento do limite previsto na alínea “a ” do inciso II (K$ 
8.000,00) do artigo anterior, e para  alienações, nos casos 
previstos nesta hei, desde que não se refiram a parcelas de 
ttm mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que possa ser reali:çada de uma só ve^

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação 
com base jurídica no inciso II do art. 26 da Lei n° 8.666/93.

Em análise aos presentes autos, observamos que foram 
realizadas pesquisas de preços com duas empresas, a saber; Sérgio Luiz Santiago (jornal 
noticia). Jornal Queluz Notícia e Jornal Folha Vale, sendo que este último não retornou 
o e-mail. Esta situação foi relatada pela responsável pelo setor de compras.

Verifica-se que a empresa Sérgio Luiz Santiago apresentou 
o preço de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) mensais, totalizando a quantia de R$ 
2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais), por meia página de publicação, sendo 
declarada apta a prestar o serviço almejado pela Câmara, uma vez eu apresentou o menor preço.

A  prestação de serviço disponibilizado pela empresa 
supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, 
ficando esta vinculada apenas à verificação do critério do menor preço.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se 
de situação pertinente a dispensa de licitação.

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
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De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da 
União, a orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta 
de preços, que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade convite que 
exige no mínimo três licitantes.

Neste ponto, enfatizo a necessidade de serem realizadas 
pesquisas de preços com pelo menos 03 licitantes aptos a prestarem o serviço almejado 
pela administração.

Em analise dos Autos, verifica-se que a servidora 
responsável pelo setor de compras da Câmara Municipal de Queluz encaminhou e-mails 
para a empresa Jornal Folha Vale, mas não obteve retorno.

Considerando a declaração acostada pela servidora, 
considero satisfeita a pesquisa de preços.

De acordo com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado 
o menor preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de 
acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.

Portanto, pelas razões acima expostas, somos favoráveis a 
homologação do presente processo de dispensa de licitação, no valor de R$ 2.880,00 
(dois mil oitocentos e oitenta e oito reais), para contratação de empresa para prestação 
de serviços relacionados a publicações da Câmara Municipal de Queluz-SP.

É o parecer.

Queluz, 06 de fevereiro de 2018.

Tito Lívio^ei Almeida Mollica 
Procurador’

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
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AIJTOEIZAÇÃO PA E A  TONTRATAÇÃO DA EM PEES A  PEESTADOEA DE
SEEVIÇDS DE PUBUCAÇÃO

Em coní ormidade com a. pesquisa, de preços i‘ealizada^ e anexa a documentação, 

íica AIJTOEIZADA, contratação da empresa. A NOTÍCIA, para prestação de serviço de 

publicações da ('âmara. Municipal de Queluz, empresa com sede na Rua: Theodoro 

Quartim Ba.rbosa, n“ 1129, Bairro II Retiro- Cnizeiro/SP.

A referida, empresa, obtê T. o nienoi* preço na. pesquisa de pi*eços realizada^ e, 

apresentou todas as cei-tidões necessárias para contratação necessái*ia.

Câmara Municipal de Qu(>luz, 07 de fevereiro de 2018.

PauwüsiiaíT (Knsux a 
Presidente da, Câmara Municipal

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
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CONTRATO N.° os/<̂ o>S

Contrato que entre si celebram a CAMARA 

MUNICIPAL DE QUELUZ e a empresa SÉRGIO 

LUIZ SANTIAGO, para prestação de serviço de 

pubUcações da Câmara Municipal de Queluz-SP.

 ̂ Na secretaria da Câmara, situada à Praça Joaquim Pereira s/n° - centro, Queluz/SP, 

de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

01.772.145/0001-73, neste ato representada por seu Presidente Sra. PAULA ELIAS DA 

SILVA, brasileira, casada, portadora do CPF/MF 82625603704, RG n°. 20.516.674, de ora 

em diante designado CONTRATANTE e GESTOR DO CONTRATO, e de outro lado 

a empresa SÉRGIO LUIZ SANTIAGO, com endereço à Rua Capitão Domiciano 

Siqueira, n°. 84, Centro, Vila Ana Rosa Novaes, Cruzeiro-SP, inscrita no CNPJ sob o n°. 

17.700523/0001-43, neste ato representado mediante instrumento público pelo Senhor 

SÉRGIO LUIZ SANTIAGO, sócio proprietário, inscrita no CPF r f  109.689.438-61, RG 

n°. 28.243.723-X, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP -  CEP. 12.800-000
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presente contrato de acordo com as normas emanadas das Leis Federais n.° 8.666/93, 

8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, 9.854/99 e 10.520/02 e com as seguintes cláusulas.

I -  DO OBJETO

^.1 — O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de

serviço de publicações da Câmara Municipal de Queluz, tudo conforme as 

especificações constantes no Processo de dispensa de licitação í f .  07/2018.

II- DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO FORNECIMENTO DO 

MATERIAL.

-2.1 — Em havendo soHcitação do contratante para que seja feita pubHcação legal, o preço do 

serviço será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por meia página de pubHcação.

2.2 - O prazo máximo para efetivação do pagamento será de até o dia 10 de cada mês 

subsequente a apresentação da nota fiscal de referência, por meio de depósito em conta 

corrente.

2.3 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária; 3.3.90.39.00 — outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP -  CEP. 12.800-000
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III- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA será a única responsável pela prestação do serviço, deverá informar 

a CONTRATANTE com antecedência sobre as interrupções necessárias, sendo que neste 

caso a CONTRATADA deverá manter a prestação de serviço com a qualidade idêntica a 

^ontratada. Será ainda responsável por danos ou prejuízos causados a terceiros por dolo, 

imperícia ou negligência, correndo por sua conta a indenização, liquidação, reembolso ou 

ressarcimento de qualquer despesa pelo risco advindo de caso fortuito ou maior, por 

acidente de trabalho ou de trânsito.

IV- DAS PENALIDADES

4 . 1 - 0  descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará a 

CONTRATADA as sanções previstas na lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em 

processo administrativo.

4.2 - Havendo qualquer modalidade de erro na publicação ou atraso na prestação do serviço, 

a CONTRi\TADA arcará com os prejuízos apurados, salvo se houver motivo excepcional, 

devidamente fundamentado e justificado pela CONTRATADA e aceito pela 

CONTRATANTE.

4.3 - A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei 

Federal n.° 8.666/93.

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP -  CEP. 12.800-000
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4.4 - A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na 

legislação vigente;

4.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e 

consequentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 

CONTRATANTE.

V- PRAZO DE VALIDADE

5.1 - O presente contrato terá início no dia 01 de marçode 2018, vencendo-se em 28 de 

fevereiro de 2019, podendo ser prorrogado, de comum acordo, mediante termo aditivo.

VI- DA FISCALIZAÇÃO

^'.1 - A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização por parte da CONTRATANTE 

durante a prestação do serviço.

VII- DA GARANTIA

7.1 - Durante a vigência do presente contrato, a CONTRATADA se compromete a manter 

a qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal de Queluz.

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
Queluz-SP -  CEP. 12.800-000
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•■SVHTO

VIII- DA RESCISÃO

8.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato ou a recusa no fornecimento de 

informações relacionadas ao mesmo ensejará sua rescisão, nos casos enumerados nos artigo 

78 e79, com as consequências no artigo 80, todos da Lei Federal n.° 8.666/93, com redação 

modificada pela Lei n.° 9.854/99;

IX- DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

9.1 -  Os serviços adquiridos foram objeto de dispensa de licitação na modalidade prevista 

no artigo 24, II, a, da lei n®. 8.666/99. A dispensa de licitação é a de n°. 07/2018.

X- DA GESTÃO E REPRESENTAÇÃO

s partes indicam seus representantes, que também serão os responsáveis pela gestão deste 

contrato e por toda a comunicação formal que diga respeito à relação contratual, que será 

por escrito.

a) Contratante: PAULA ELIAS DA SILVA, já qualificada.

b) Contratada: SÉRGIO LUIZ SANTIAGO, já quaHficado.

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
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XI- FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Queluz-SP, para dirimir as questões divergentes relativas a 

este contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam a CONTRATANTE, a CONTRATADA e 

duas testemunhas, em 02(duas) vias de mesmo teor.

Queluz, 23 de Fevereiro de 2018.

CAMARA MUNIÇJÇAL DE QUELUZ
Paula EHas da Silva 

Contratante

^ERGIO LUIZ SANTIAGO
Sérgio Luiz Santiago 

Contratada

Testemunhas:
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Queluz-SP.
CONTRATADO: Sérgio Luiz Santiago 
CONTRATO N".
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço de publicações da 
Câmara Municipal de Queluz-SP
ADVOGADO: Tito Lívio de Almeida MoUica, OAB/SP 240685,
titomollical978@gmaiLcom

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1- Estamos Cientes de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e 
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 
ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e 
extraindo cópias das manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante 
regular cadastramento no sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na resolução n°. 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os 
despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo.

Praça Joaquim Pereira, s/n°
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serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, em conformidade 
com o artigo 90 da Lei complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil;

d) qualquer alteração de endereço — residencial ou 
eletrônico — ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 
peticionando no processo.

2- Damo-nos por notificados para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu 
julgamento final e consequente pubHcação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas 
formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais 
couber.

Queluz, 23 de fevereiro de 2018.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nome: Paula Ehas da Silva
Cargo: Presidente da Câmara Municipal
CPF: 826.256.037.04 RG: 20.516.674 SSP/SP
Data de nascimento: 17 de outubro de 1968
Endereço residencial completo: Rebouças de Carvalho, n*̂ . 875, Bairro da Porteira, 
Queluz-SP.
E-mail institucional: camaraqueluz@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: estrela.posto@redegraal.com.br 
Telefone: 1^1471223 
Assinatura:

Praça Joaquim Pereira, s/n° 
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Responsáveis que assinaram o ajuste;

Pelo CONTRATANTE:

Nome; Paula EKas da Silva
Cargo; Presidente da Câmara Municipal de Queluz 
CPF; 826.256.037.04 RG; 20.516.674 SSP/SP
Data de nascimento; 17 de outubro de 1968
Endereço residencial completo; Rebouças de Carvalho, n°. 875, Bairro da Porteira, 
Queluz-SP.
E-mail institucional; camaraqueluz@yahoo.com.br 
E-mail pessoal; estrela.posto@redegraal.com.br 
Telefone; 1^1471223 
Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome; Sérgio Luiz Santiago 
Cargo; Sócio proprietário
CPF; 109.689.438-61 RG; 28.243.723-x
Data de nascimento; 15 de Agosto de 1968
Endereço residencial completo; Rua Cel. Domiciano Siqueira, n°. 84, Vila Ana Rosa 
Novaes, Cruzeiro-SP.
E-mail institucional; noticiajornal@uol.com.br 
E-mail pessoal;
Telefone; 12-%1397515 
Assinatura;
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