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ESTADO DO MÀRANHÀO
CAMÁRA M UN ICI PÁL DE SÃO BERNÀ RDO

CNl,.t 07-629. 520,A001 07
Rud Caneso Nestor h"215-Ceino. ( L:P t55 550 00t)

São ltemar.ld Il.1

PROCESSO N." 010/2019
ASSUNTO: Contratação Direta por Dispensa
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fomecimento, sob dernanda, de
refeiçôes tipo "quentinhas" e lanches para os servidores da Câmara Municipal de São
Bemardo/MA).
Legislâçío Aplicável: Art.24, II, da Lei n.8.666/93.

PARECER DA CPL

Excelentissimo Presidente.

l.l. O processo em epigrafe trata-se da ContÍataçào direta por dispensa de
licitação ern razão do valor, no qual por meio de oÍicio a Câmarâ Municipal, solicita a
Contratação de empresa especializada para fomecimento, sob dernanda, de refeiçôes
tipo "quentiohas" e lanches para os seÍvidores da Câmara Municipal de Sâo
Bemardo,túA, sendo legalmente previsto nos moldes do art. 24, ll, da Lei no 8.666/93.

1.2. Em sua justificativa técnica, a Câmara requerente justificou a

necessidade de ofertar a prestâção do serviço para os Empregados e Servidores da
Câmara Municipal de São Bemardo, pois a maioria reside longe da sede do Municipio,
sendo um obstáculo para o deslocamento trabalho/residência,/habalho no horiirio do
almoço, o que motiva a realização das refeiçôes no próprio local de trabalho.

1.3. Constam nos autos, três (03) propostas comerciais, das empresas: M. M.
BARBOSA BATISTA DA SILVA ME (CNPJ: I 8.923.356/000l -62)i M D ARAÚJO
ALVES (CNPJ: 16.671.311/0001-45), e; SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA
(CNPJ:69.380.566/0001 -92).

1.4. A proposta mais vantajosa para administração pública foi da ernpresa
SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA (CNPJ:69.3 80.566/0001-92), no valor global de
R$ 12.205,40 (doze mil, duzentos e cinco reâis e quârentâ centavos), de acordo com
a pesquisa de mercado feita pelo Setor de Pesquisa de Preços.

1.5. Nesta feita, compulsando os autos, verificamos que a SIONARA
LUIZA KICH DE SOUZA (CNPJ:69.3 80.566/0001-92) juntou aos autos documentos
referentes a habilitação juridica e fiscal, encontmndo-se em situação Íegular.

1.6. Da instÍução destes aulos constam ainda:

1) Oficio de Solicitação da Câmara Municipali
2) Despacho do Presidente da Câmara Municipal;
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3) Pesquisa de mercado, juÍrtando
juridica e fiscal;
4) DotaçãoOrçamentária;

L. o relalóno, opina-se.

proposta de preço e habilitação

1.7. UIna vez que há informação de recusos globais, adotará a Lei Federal
n" 8.666 de 1993. Assim sendo, a Lei Federal, ao disciplinar a contratação direta por
inexigibilidade, estabelece no aú. 24, 4 o seguinte:

Art. 24. É dispensbrel a lícítaÇão:
II - para outros sefiiços e campras de yalar aíé t0% (dez pot
centa) da limite pre.rísta na atínea ,'a,,, do ínciso II do artiga
anteríor e paru alienaÇões, nos càros preyistos nesta Lei, desde
que nàa se refruh a ytcelas de um mesmo seniço, conpru ou
aliendçõo de múior yulto que possa ser realizada de uma sô vez;

DECRETO N'9.412. DE r8 DE JUNHO DE 2018

Art. 1. Os vtlarcs estabelecidos nos incisos I e II do caput do art.
23 .la Lei n" 8.666. de 2t de íünh., de 1993 .lcam atwti2altos nos
seguíntes temos:

t...1

II - patu comprss e seniços não inclaídos no inciso I:

a) na rrrodqlidade convite - aíé Rg 17í000,00 (cento e seÍerría e
seis ,fiil rcak);

1.8. Assim sendo, considerando que o pleito se encontra regúamente com
todas as peças exigidas por Lei, opinamos pela:

. a) pela contratação direta por DISPENSA, com base no art. 24, caput e inc.
II, da Lei 8.666/93.

b) pela contratação direta por dispensa com a emprcsa que apresentou a
proposta mais vartajosa paÍa a Administrâção pública, qual seja SIONARA LUIZA
KICH DE SOUZA (CNPJ:69.380.566/0001-92), tendo em vista á necessidade e o valor
estimado para refçrida aquisição. Frisa-se que os documentos ânexados, comprovam a
situação rcgular da empresa supramencionada úuddica e fiscal), portantà apta a
contrataÍ com essa municipalidade;

1.9. No mais, condiciona-se o encamiúamento deste parecer ao Ordenador
de Despesa à prévia anâise da Assessoda Juridica para análise e iareceÍ nos teínos da
lei;
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1.10. Informamos, ainda, que segue anexo a esse parecer a minuta do
contrato e portâria que nomeou os membros dessa Comissão de Licitação.

1.11. Uma vez observadas as condições anteriores, por fim, cabe a Vossa
Excelência decidir quanto à RatificaÇão da presente contratação direta por dispensa de
licitação.

/i/ 1l' \,-/,,,..L ' -c{ r-i-
' "-nÉIÁÍa lrnre TERRETRA

Presidente da Comissão Pemanente de Licitação

Sào Bemardo (MA), 28 de maro de 2014.

Equipe de Afoio
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FfiANCISCO CELIO-BtrzERRA.../.
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GERLAN DA SILVA LIMA

Equipe de Apoio


