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ESTÁDo D0 MARÁNIIÀo
cÁltrAM t{uNCIpAL DE sÃo BERtiARIx)

(-NP.I: A7 -ó29. 520/000 M7
hta (onaqo Ndtor n'215 -Centro, ( EP: 65.550-t)00.

São lkrhtub/M4

PROCES§O N." 003/2020
ASSUNTO: Contratação Direta por Dispensa
OBJETO: Contrataçâo de empresa especializada para fomecimento. sob demanda, de
refeições tipo "quentinhas" e lanches pam os servidores da Câmara Municipal de São
BemardoÀIA).
Legislação Aplicável: Art.24, II, da l-ei n. Í1.666/93.

PARECER DA CPL

Excelentíssimo Presidente,

l.l. O Eocesso em epigrafe tratâ-se dâ Cotrtratação direta por dispensa de

licitação em razão do valor, no qual por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a

Contratação de empresa especializada pâra fomecimento, sob demanda, de refeições
tipo "quentinhas" e lanches para os serr.idores da Câmara Municipal de São

BemardoÀ4A, sendo legalmente previsto nos moldes do aÍt. 24, II, da t-ei no 8.666/93.

1.2. Em suâ justificativa técnica, a Câmara requerenúe justificou a

necessidade de ofeÍtar a pr$tação do seÍviço pâra os Empregados e Servidores da

Câmara Municipal de São Bemardo, pois a maioria reside longe da sede do Municipio.
sendo um obstáculo pam o deslocamento tÉbalho/Íesidêncirtràbalho no horário do
almoço, o que motiva a realização das refeiçôes no própdo local de trabalho.

1.3. Constam nos autos, ttês (03) propostâs comerciais, das empresas: M. M.

BARBOSA BATISTA DA SILVA - ME (CNPJ: 18.923.356/0001-62); I DE P

BARROS (CNPJ: 09.414.25310001-86), e; SIONART{ LUIZA KICH DE SoUZA
(CNPJ:69.3 80.5 66/000I -92).

1.4. A proposta mais vantajosa para administração pública foi da empresa

SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA (CNPJ:69.380.566/0001-92), no valor global de

R$ 15.799,00 (quinze mit, setecentos e noventa e nove reai§), 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:69.380.566/0001-92) juntou aos autos documentos

referentes a habilitâção iuridica e fiscal, encontrando-se em situação regular.

1.6. Da instmção destes autos constâm ãindâ:

l) Oficio de Solicitação da Cârnara Municipâl;
2) Despacho do Presidente da Cârnara Municipal;
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3) Pesquisa de mercado, juntando proposta de preço e habilitação
juridica e fiscal;
4) DotaçãoOrçamentiâria;

É o relatório, opina-se.

l-7. Uma vez que há informaçào de recursos globâis, adotâú a tri Fedçral

n" 8.666 de 1993. Assim sendo, a I-ei Federal, ao disciplinar a contmtação direta por

inexigibilidade. estabelece ro an. 24. //, o seguinte:

Árt. 24. É lis\enstit'ct a ticibçao:
ll - pora oms scniços e compt t! de vah,r até l09t (dez pot
ccnto) dí, Iinire pret,Jro na alíneo "a", &' incíso do artigo
antetio,' c para alicnaçõelt, not cosos p,'evisk» ne§ta Lei, de§'le

quc nà) ta rcfmm o parcclat de un netno serriço, comPra ou

alienaç,ão de naior wlío ílte Po§a §er realirada de na tti ve':

Df,CRETO N'9.412. DE I8 Df, JUNHODE 2OI8

Árt. t'Or wtores csl.tbeteciíJor nos incisos I e 11 ú) caoltí do arí'
23 la Lci n" 8.666. tu 21 .le imho de 1993 .fcum atuolízu*x nos

seg'uinlet temos:

t...1

II - Para comPms e sen'iço§ não inclafulos no inciso I:

a) no modoli.lade .ortúte - alé RS 176'0(N,00 (cealo e setenll e
seis mil reois);

1.8. Assim sendo, considerando que o pleito se eúcontra regularmente com

todas as peças exigidas por l-ei, opinamos pela:

a) pela contrdtação direta por DISPENSA, com base no art 24, caput e inc'

ll, da l-ei 8.666/93.

b) pela contratação direta por dispensâ com a empresa que apresentou a

proposta mais'vantajosa para a Administraçào Pública, qual seja SIONARA LUIZA

krôH oe souza 1ôNPj:69.180.566/0001-92), tendo em vista a necessidade e o valor

estimado paÉ Íeferida aquisição. Frisa-se que os documentos anexados' comprovam a

situação regular da empresa supmmencionada (urídica e fiscal), pottanto aPta a

contratar com essa municipalidade;

1.9. No mais, condiciona_se o encamiúamento deste parecer ao f)rdenadol

de Despesa à préüa análise da Assessoria Juridica para análise e parecel nos termos da

lei;
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Ll0. Informamos, ainda, que segue anexo a esse parecú a minuta do
contrato e poÍaria que nomeou os membros dessa Comissâo de Licitação.

1.11. Uma vez observadas as condições anteriores, por fim, cabe a Vossa
Excelência decidir quanto à Ratificação dâ presente contrâtâçâo diÍeta por dispensa de
licitação.

São Bemardo (MA), 20 de janeiro de 2020.
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