
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

COMISSAO PERMANENTE LE LICITACAO 

AUTUAcAO E JUSTIFICATIVA 

Em atencao ao interesse do Prefeitura Municipal de Cameta/Gabinete do Prefeito na contratacao 

de empresa especializada pars prestacao de servicos de hotelaria, de modo a atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Cameta a suas secretarial, registro que a pretensa contratacao possui respaldo 

na legislacao vigente atraves da instrucao de um procedimento de dispensa de licitacao, conforme 

iustificativas elencadas a seguir. 

1. DA CONTRATAcAO DIRETA 

A constituicao federal, em seu art. 37, inciso XXI, exige que as contratacoes da Administracao 

Publica — direta a indireta — sejam precedidas de processo de licitacao que assegure a igualdade de 

condicoes a todos os concorrentes, ressalvando, apenas, os casos expressamente previstos na 

legislacao, conforme depreende-se da transericao abaixo: 

Art. 37. A administracao publica direta a indireta de qualquer dos Poderes da UniAo, dos 
Estados, do Distrito Federal a dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade a eficiencia e, tambem, ao seguinte 

( •) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servicos, compras e 
alienacOes serAo contratados mediame processo de licitacao publica que assegure igualdade de 
condicOes a todos os concorrentes, corn clausulas que estabelecam obrigacOes de pagamento. 
mantidas as condicOes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as 
exigencias de qualificacio to cnica a economica indispensaveis a garantia do cumprimcnto das 
obrigacOes. 

O estatuto de Licitacoes a Contratos (Lei Federal n° 14.133/2021), quando define os preceitos 

de contratacao pela Administracao Publica, elenca as hipoteses que foram ressalvadas pela constituicao, 

respectivamente inexigibilidade a dispensa (arts. 74 e 75), sendo esta ultima a previsao legal para o caso 

tratado nestes autos. 

2. DA DISPENSA DE LICITAcAO - ART. 75, VII, DA LEI FEDERAL 14.133/21 

Para a contratacao dos servicos desejados atraves de contratacao direta, a permissao legal esta 

prevista no Art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021, que elenca diversas hipoteses justificadoras para 

aquisicao por dispensa. 

Dentre hipoteses ensejadoras de contratacao direta por dispensa de licitacao, temos que: 

Art. 75. E dispensavel a licitacao: 

( •) 
II - para contratacAo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no 
caso de outros servicos a compras; 
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O presente processo tern por objeto a conttatacao de empresa especializada para prestacao de 

servicos de hotelaria, de modo a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cameta e suas 

secretarias. Da analise dos autos, podemos observar que o preco ofertado pela empresa vencedora nao 

ultrapassou o limite estabelecido pelo artigo supracitado. Desta forma, perfeitamente cabivel a 

contratacao direta. 

3. RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DO PREI~O - ART. 72, INCISO VI E VII DA 

LEI FEDERAL N° 14.133/21 

A escolha ocorreu em favor da empresa Castro Comercio Varejista de Alirnentos LTI)A (CNPJ 

N° 38.636.152/0001-58), tendo em vista que, de acordo corn o praticado no mercado, apresentou 

proposta corn menor preco para esta administracao. 

O valor total proposto e de RS 24.800,00 (virtue a quatro mil a oitocentos reaiis), contemplando 

os Servicos de Hotelaria que constituem a necessidade da Prefeitura Municipal de Cameta. 

4.AUTUAcAO 

Considerando as atribuiCoes a mini conferidas polo cargo de Presidente da Comissao 

Permanente de Licitacao na estrutura organizacional desta Prefeitura Municipal, hem Como 

considerando a necessidade de ofertar fiel cumprimento as disposicoes legais referentes ao regular 

tramite processual. 

Registre-se que todos os documcntos reunidos e ordenados neste Processo Adrn;nistrativu 

comporao a DISPENSA DE LICITAcAO N° 040/2021, cujo objeto e a CONTRATAçAO Lw. 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcAO DE SERVI~OS DE HOTELARIA, DE 

MODO A ATENDER AS NECESSIDADES D A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA E 

SUAS SECRETARIAS. 

Neste ato, faro a remessa destes autos a aprecia.cao da Controladoria Geral do Municipio para 

analise e parecer em relacao a conform idade dos atos. 

Atenciosamente. 

Cameta, 16 de junho di' 2021. 

ADENJL TON RI TJsT VE!GA 
Presidente da CPL/PMC 
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