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PROCESSO N.'014/20r9
ASSUNTO: Contratação Direta por Dispensa
OBJETO: Contratação de pessoa juridica para o fomecimento, sob demanda, de
gêneros alimenticios de interesse da Câmam Municipal de São Bemado.
Legislaçâo Aplicável: Art. 24, II, da Lei n. 8.ó66193.

PARECER DA CPL

Excelentissimo Pr€sidente,

l.l. O processo em epigrafe trata-se da Co[tratação direta por dispensa de
licitação em razão do valor, no qual por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a
Contratação de pessoa jurídica para o fomecimento, sob demanda, de generos
alimentícios de interesse da Câmara Municipal de São Bemardo, sendo legalmente
pÍevisto nos moldes do art. 24, II, da Lei no 8.666/93.

1.2. Em sua justificativa técnica, a Câmara requerente justificou pela
necessidade de atender a dernanda de gêneros alimenúcios da Câmara Municipal de São
Bemardo, como por exemplo com café, leite, biscoitos, e etc, de modo a fazer â
composição do lanche destinado aos usuários, servidores, vereadores e etc, que compõe
a estrutura da Câmara Municipal de São Bemardo.

1.3. Constam nos autos, três (03) propostas comerciais, das eÍnpresas: M
MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME (CNPJ: 17.236.40210001-92), K L R
OLMIRÁ ME (CNPJ: O9.l1l.174lOOOl -50) e a empresa LUCINEIDE DA SILVA
PORTELA EPP(CNPJ: 02.510.086/0001-28).

1.4. A proposta mais vantajosa para administração pública foi da empresa M
MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME (CNPJ| t7.236.402/0001-92), no valor
global de R§ 15.820,70 (qüiMe mil, oitocentos e vinte reais e seteDta centrvos), de
acordo com a pesquisa de mercado feita pelo Setor Administrativo.

1.5. Nesta feitâ, compulsando os autos, verificarnos que a empÍesa M
MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME (CNPJ: 17.236.402/000!-92\ juntou aos
autos documentos referentes a habilitação jurídica e fiscal, contudo, verifica-se que
CeÍidão de Situação Fiscal e Tributfuia do Estado se encontra vencida, portanto,
estando apta a contÍataÍ desde que junte certidão atualizada.

1.6. Da instrução destes autos constam ainda:

I ) Oficio de Solicitação da Câmara Municipal;
2) Despacho do Presidente da CâÍnara Municipal;
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3) Pesquisâ de mercado, juntando
juridica e fiscal;
4) DotaçãoOrçaÍnentária;

É o relatório, opina-se.

proposta de preço e habilitâção

1.7. UÍna vez que há informaçào de recursos globais, adotará a Lei Federal
n" 8.666 de 1993. Assim s€ndo, a Lei Federal, ao disciplinar a contratação direta por
inexigibilidade, estabelece no art. 24, 4 o seguinte:

ArL 2J É Ji'renitel a licitaçàt)
II - para outros seryiços e compras de valor até 109ó (dez
por cento) ílo limite previsto na alínea "a". do inciso ll do
artígo anÍetior e para alienações, ko:t c.tsos preyistos
nesta Lei, desde que ndo se reJiram a parcelas de um
tlesmo seryiço, compn) ou alienação de fiaior lulto que
possa ser realizada de uma só lez;

Df,CRETO N'9.412. DE 18 DE JUNHO DE 2OI8

lrt. 1'Os yolores estabelecidos nos ihcisos I e II do caput
do art. 23 da Lei n" 8.666. de 2l de iukho de lgg3 . frcam
aíualizados nos seguintes Íermos:

t...1

II - paru comptus e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade conrile - até R$ 17ó.000,00 (cenío e
setenÍa e seis mil reais);

1.8. Assim sendo, consideÍândo que o pleito se enconba regulamente com
todas as peças exigidas por Lei, opinamos pela:

a) pela contratação direta por DISPENSA, com base no art. 24, cap|ut e ]I,7c.

It, da Lei 8.666/93.

b) pela contratação direta por dispensa com a empresâ que apresentou a
proposta mais vantajosa para a Administração pública, qual seja, M MONTEIRO &
MONTEIRO LTDA - ME (CNPJ: t'7 .236.402t000t-92), tendo em vista a necessidade e
o valor estimado para referida aquisição e condicionatrdo s apresentacão reqular da
Certidão de Sitüâcâo Fiscal e Tributária do Estado.
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de Despesa à prévia análise da Assessoria Julai." par" *ili* 

" í".""_ ,ã.i"r.", o"lei;

1.10.. IÍrformamos, aind4 que segue anexo a esse patrecer a minuta doconhato e portaria que nom"ou os 
'ne,nbros 

de;sa Comissà; ;;il;;;;;. - "'

1.11. Uma vez observadas as condições ahteriores, por firn, câbe â VossaExcelencia decidir quânto à Ratificacà.licitaçâo. ) da presente conhatação direta por dispensa de

Sâo Bemardo (MA), j0 de maio de 2019.
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