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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENO

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
pRocESSO DE DTSPENSA DE LICITAÇÃO N' 02712022

Ãos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09:00
horas, reuniu-se a Comissão de Licitação, designada pela Portaria n' 0112022, de três de janeiro de

2022, com a finalidade de analisar as documentações enviada por fornecedores paÍaa Contratação de

pessoa fisica para fornecimento de pães e bolos artesanais para as secretarias municipais de Sucupira
do Riachão - Ma.

A Comissão passou a analisar a documentação protocolada na Sede da Preleitura
Municipal de Sucupira do Riachão - Ma, apenas um fornecedor teve o interesse em participar, no dia
25 de maio de 2022 as 10:55:12 a pessoa fisica MARIA DOS SANTOS DIAS, inscrito no CPF:

322.323.063-72, protocolou a sua documentação com a proposta, dentro do prazo estipulado no edital.

Verificadas as informações enviadas à Comissão constatou que apresentou a documentação

conforme solicitada no Edital.

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.2.4
4.2.5
4.2.6

Copia da Carteira de identidade.;

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Debitos

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

Certidão Negativa de Debito do Município (CND Municipal);

Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);

Passando para a análise da proposta a empresa apresentou o valor de R$ 46.492,50 (quarenta

e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais, cinquenta centavos) sendo abaixo do valor estimado

pela administração. Havendo uma economia de R$ 3.657,85 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete

reais, oitenta e cinco centavos) do valor estimado.
Todos os presentes se manifestaram de acordo com a contratação por

terem verificado que os documentos apresentados estavam de acordo com as exigências legais

vigentes.

Dessa forma, a Comissão de Licitação concluiu pela legalidade da

contratação direta do fornecimento dos produtos, por estar sendo cumprido o disposto no artigo 75,11

daLei Federal no 14.133121. Nada mais havendo a tratar, foi encerradaa sessão, do que para constar

foi lavrada a presente ATA, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros da

Comissão.

Sucupira do Riachão - MA, 27 de maio de 2022
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Agente de Contratação

Agente de Apoio

lsabel de Sousa Silva
Agente de Apoio

Rua São José, l.J'479, Cerrtro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.6i2.338/00(11-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmaiLcom
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RAZÃO DA ESCOLHA DA EMPRESA

Procedimento Administrativo n" 0398.388/2022
Procedimento de Dispensa no 02712022

Objeto: Contratação de pessoa fisica para fornecimento de pães e bolos artesanais para as secretarias
municipais de Sucupira do Riachão - Ma.

MARIA DOS SANTOS DIAS, inscrito no CPF: 322.323.063-72 no valor total dc R$ 46 492-50
(quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais, cinquenta centavos) conforme proposta em ane\o. o
fornecedor acima foi escolhido porque e do ramo pertinente ao objeto demandado. apresentoll toda a
documentação referente a habilitação, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço global dentro do
pÍazo para entrega da documentação e proposta de preço. o que caracteriza a proposta mais vantajosa à
Administração Pública.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Verifica-se que a proposta apresentam preços. de acordo com os valores de mercado. inclusive mais

bairos do que os preços da planilha anexada ao termo de referência.

Portanto. dentro da possibilidade legal de contratação mediante dispensa de licitação, como preceitua o
art.75- II" Lei n. 14.13312021.

Os preços praticados são de mercado, itens que demonstram- sem rnaiores aprofundamentos. que o valor
está adequado ao praticado no mercado. notadamente considerando-se a pesquisa de preço em apenso aos autos.
uma vez que os preços ofertados estão na média praticada, conforme se verifica comparando-o com os dados
constantes nas Propostas apresentadas em apenso aos autos.

RECOMENDAÇÃO

Diante disso. RECOMENDAMOS a contratação do fornecedor MARIA DOS SANTOS DIAS, inscrita
no CPF: 322323.063-72, conforme estabelecido art.72,II da Lei n. 14.13312021.

Sucupira do Riachão - MA, 27 de maio de 2022
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Isabel de Sousa Silva
Agente de Apoio
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