
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Requisição e Ciência do Responsável 

 

REQUISIÇÃO Nº 07/2016 de 13/02/2017 

Setor da Educação 

 

- Resumo da Solicitação:                        

Contratação de empresa especializada para na prestação de serviços de 

consultoria e assessoria educacional junto a Secretaria de Educação do Município de 

Nova Aliança. 

- Finalidade: 

A contratação de uma firma especializada em prestação de serviços a 

secretaria da educação se justifica para que tenhamos orientações sobre os 

programas federais e captação de recursos, orientações para elaboração das ações 

do PAR, orientações sobre rotinas administrativas, prestações de contas de 

recursos federais. 

-Informação do Setor da Educação 

                     Em pesquisa realizada no mercado dentre as empresas do ramo, constatou-

se que a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

assessoria educacional junto a Secretaria de Educação do Município de Nova Aliança, 

importará em aproximadamente R$ 7.927,00 (Sete mil novecentos e vinte e sete reais), 

conforme orçamentos em anexo. 

Portanto, de acordo com o que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 

a compra poderá ser realizada por "Compra Direta", eis que dispensável a licitação. 

Assim, submetemos o presente à apreciação do Sr. Prefeito Municipal para a 

devida autorização, com trânsito prévio pelo Setor de Finanças, no sentido de ser 

informada a suficiência de dotação orçamentária para suporte da despesa aqui tratada. 

 

  



   Nova Aliança, 13 de Fevereiro de 2017  

 

Antonio José Segala 

Secretario da Educação 

 

 

 

Reconheço a necessidade da solicitação supra, encaminhando-se ao Setor de 

Finanças desta Prefeitura Municipal para as providências necessárias relativas à 

respectiva contratação. 

 

 

Nova Aliança, 12 de Fevereiro de 2016 

 

 

Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETOR DE CONTABILIDADE 

 

Previsão dos Recursos Orçamentários e Autorização 

 

 

A despesa tratada no presente processo deverá onerar a seguinte dotação 
orçamentária: 

                  02.09.01/12.361.0011.2037.0000/3.3.90.30.00 

 

Conforme o saldo respectivo nesta data, verifica-se que este demonstra-se 
suficiente para o suporte das despesas aqui tratadas. 

Encaminhe-se à apreciação do Sr. Prefeito Municipal para as demais 
providências. 

 

Nova Aliança, 14 de fevereiro de 2017  

 

 

Vanderlei Passarini 

Contador 

                  CRC./SP nº 241449/O-1 

 

 

 

 

Diante das informações até aqui prestadas, AUTORIZO a realização da 
despesa. 

Devolva-se ao Setor de Licitação para continuidade das providências de sua 
alçada. 

Nova Aliança, 14 de fevereiro de 2017  

 

 

 

Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 

 

 



Parecer Jurídico 
 

 

Exmo. Prefeito: 

 

 

Conforme a manifestação do Setor da Educação desta Prefeitura 
Municipal, considerando o valor do bem a ser adquirido, entende que este poderá 
concretizar-se com Dispensa de Licitação, mencionando, inclusive, o dispositivo legal 
(inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93). 

 

Salienta-se que foram consultadas três empresas do ramo que estariam 
aptas a atender o objeto pretendido e que as empresas:  

1 Selma Carneiro da Costa - Mei, valor total R$ 7.900,00 

2 Episteme Consultoria Educacional S/S Ltda, valor total R$ 7.930,00 

3 José Paschoal Lopes Martins, valor total R$ 7.950,00 

São as que oferecem melhores condições para a contratação e que a 
empresa Selma Carneiro da Costa – Mei, com o valor de R$ 7.900,00 (Sete mil e 
novecentos e reais) é a que apresenta melhor proposta. 

 

Opinamos, portanto, pela contratação direta, com fundamento no artigo 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, por entendermos que se 
configura, no presente caso, hipótese de dispensa de licitação. 

Cumpre ressaltar, ao final, que em sendo acolhida a presente 
manifestação, deverá ser providenciada a publicação do ato de dispensa, na forma e 
para os fins do artigo 26 da Lei supra mencionada. 

 

Encaminhe-se ao Sr. Presidente da Comissão de Licitação, para 
apreciação e manifestação. 

                  

                  As minutas atendem aos requisitos legais e pertinentes. 

É o parecer S.M.J. 

 Nova Aliança – SP, 15 de fevereiro de 2017. 

 

 

Aparecido Lessandro Carneiro 

Procurador Jurídico 

 OAB/SP nº 333.899 

 

 



PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017 

 

 

 

DESPACHO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Atendendo a solicitação e autorização do Prefeito Municipal nesta data, que objetiva a                      Contratação 

de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria educacional junto a Secretaria de 

Educação do Município de Nova Aliança. 

Despachamos: 

- Diante da pesquisa realizada no mercado dentre as empresas do ramo, foi verificado que as 

despesas com a referida aquisição está estimada em R$ 7.927,00 (Sete mil novecentos e vinte e sete reais),  

conforme orçamentos anexos; 

- Diante do fato de que a aquisição mencionada acima é de natureza única, singular e 

indispensável à realização do programa, e que o artigo 24, II da Lei Federal nº. 8.666/93, com as suas alterações 

posteriores, prescreve a DISPENSA DE LICITAÇÃO para a realização de compras e/ou serviços até o montante 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 

 

Estando, a solicitação, em consonância com o valor ali mencionado, sugerimos a contratação 

direta com respaldo no dispositivo acima mencionado. 

 

Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, aos 17 dias de fevereiro de 

2017. 

 

 

 

 ANDREA BORASCHI VICENTE                        MARIANE CONTIERO DA SILVA SCARPETTI 

       Presidente da Comissão                                                     Membro 

 

 

 

 

                                                SUZANE CRISTINA BALLO 

                                                           Membro 

 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

    
 
 

AUGUSTO DONIZETTI FAJAN, Prefeito Municipal de Nova 
Aliança, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei e, tendo em vista o que dispõe o artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações posteriores e CONSIDERANDO: 

 



a) que procedida à consulta para instauração do certame licitatório visando 

à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
assessoria educacional junto a Secretaria de Educação do Município de Nova 

Aliança; 

 
b) que, diante da situação fática retro exposta, e em face do que 

dispõe o artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

d) que, diante de todo o exposto, em atendimento às normas 
estabelecidas pelo artigo 26 do Estatuto Licitatório e dos documentos que 
constam dos autos do procedimento: 

 
RATIFICA, a decisão que declarou a licitação dispensável, com 

fundamento no artigo 24, inc. II, a favor da empresa Selma Carneiro da 
Costa - Mei, para atender a demanda proveniente do evento acima 
especificado. 

 
Face ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, vez que 

o processo se encontra devidamente instruído, devendo ser observada a 
compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado. 

 

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 20 de fevereiro de 2016. 

 

        

 

 

Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ratificação de Processo de Dispensa de Licitação 

 
A Prefeitura Municipal de Nova Aliança torna público a ratificação da dispensa nº 07/2017 – 
Processo nº 016/2017 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
assessoria educacional junto a Secretaria de Educação do Município de Nova Aliança, pelo 
valor de R$ 7.900,00, com a empresa “Selma Carneiro da Costa - Mei”, CNPJ nº. 
13.347.566/0001-36. Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 20 de fevereiro de 2017.  Augusto 
Donizetti Fajan – Prefeito Municipal. 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


