
 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 

Código registro TCE: 6A6333679CE9B9250FFC9A2F62B03308B0818A3B 

 

RESUMO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

 

FORNECEDOR: IMA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

CNPJ: 40.217.632/0001-26  

 

PROCESSO Nº: 08/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021     

 

VALOR TOTAL A SER PAGO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: R$ 1.700,00 (um 

mil e setecentos reais) mensais. 

As despesas decorrentes desta dispensa de licitação correrão a cargo da seguinte 

dotação, prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2022: 

 

Entidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Órgão –  01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

Unidade – 001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

Projeto Atividade – 20.030 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

Red. de despesa: 6 – APLICAÇÕES DIRETAS: 3.3.90.00.00.00.00.00 

Fonte de Recurso: 0.1.00.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIOS 

 

FUNDAMENTO DA DISPENSA - JUSTIFICATIVA:  

Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso V do art. 24 da Lei 
nº 8.666/93 e decreto n. 9412/2018 e na Lei 14.133/2021: 

 
 Art. 24. É dispensável a licitação: [...]  
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e está, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 
 
Art. 75. É dispensável a licitação: 
[...] 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 
 



 

 

Outro ponto a destacar foi a comissão acertadamente, ter seguido as 

regras dispostas na legislação vigente, consubstanciada com entendimentos da 

Colenda Corte de Contas da União que explicita que mesmo sendo, o certame, na 

modalidade de dispensa, deve-se, para maior segurança, proceder a com a cotação de 

preços, possibilitando, assim, a melhor e mais proveitosa oferta e consequente escolha 

pelo poder público interessado, como in casu fora feito.  

 

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra 

de exigência de licitação para compras e serviços para contratações que envolva 

valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), opino pela possibilidade da 

contratação. 

Ainda, manifesta informar que os orçamentos apresentados são: IMA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS (CNPJ nº 40.217.32/0001-26) no valor de R$ 1.700,00 

(um mil e setecentos reais); LIMP SERVICE (CNPJ nº 39.662.979/0001-07) no valor de 

R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais); e, CIA DA LIMPEZA no valor de 

R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais). 

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: 

Considerando que foi juntado aos autos do respectivo processo três 

orçamentos com empresas do ramo e que o critério de escolha da empresa para 

fornecimento dos materiais foi devido a empresa IMA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

ter apresentado orçamento de menor valor. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

 O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário 

direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo 

processo pelo menos 03 (três) propostas. No caso em questão verificamos a presença 

de três propostas, sendo escolhida a de menor valor.   

       Xanxerê (SC), 22 de dezembro de 2021. 

  

 _____________________________________________ 

ARIELI PAULA ANDOLFATTO 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

À vista de exposição do Presidente da Comissão de Licitações, referente à  

realização da  despesa independente de Licitação, com fundamento nos motivos 

expostos acima, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

14.133/2021 e posteriores alterações: 

( x )  Homologo a realização da despesa. 

(    )  Indefiro a realização da despesa. 



 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

     Sergio de Souza Nunes 

               Presidente  

Câmara Municipal de Xanxerê 

 


