
   

 
 

 

 Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: prefeiturambarata@gmail.com 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Coordenadoria de 

LICITAÇÃO E 
CONTRATOS  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°20220523-1 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2022-0013 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais permanentes 

(carteira/cadeira escolar), para atender as necessidades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil. 

 
BASE LEGAL: Art. 75, inciso II da lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021 
 
CONTRATADO: L PINHEIRO DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ:28.355.705/0001-40. 

 
A Comissão Permanente de Licitação, através da Prefeitura do Município de Magalhães 

Barata/PA, consoante autorização da Sra Rosangela do Socorro Nascimento da Silva, Secretaria 

de Educação de Magalhães Barata-PA, vem abrir o presente processo administrativo 

:Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais permanentes (carteira/cadeira 

escolar), para atender as necessidades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil. 

 
 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, entrou em vigência, 

em 1º de abril, podendo contratar por dispensa de licitação, utilizando os novos limites, 

constantes no art. 75, superiores aos da Lei nº 8.666/93. 

Da dispensa de Licitação 

“Art. 75. É dispensável a licitação: 

(...)   

II- para contratação que envolvam valores inferiores a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros 

serviços e compras.  

 

De acordo com o Decreto nº 10.922/2021 

: Art. 75. É dispensável a licitação: II – Para contratação que 

envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro 

mil vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros 

serviços e compras. 

 

Na dispensa a CPL seguiu o art. 191 da lei 14.133/2021, quando expressou no 

instrumento de contratação direta que seguiria a nova lei e não houve combinação da nova lei  
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com a antiga Lei 8.666/93, portanto a Comissão obedeceu a vedação de combinação das leis .  

A Gestora da Secretaria Municipal de Educação optou por utilizar a Lei nº 14.133/2021, 

por necessitar com urgência da aquisição do objeto a fim de melhorar as condições nas escola 

do município.  

   A dispensa de licitação verifica-se que situações em que, embora viável competição 

entre particulares, a lei reconhece a incompatibilidade entre a licitação e os valores norteados na 

atividade administrativa, sob o prisma de proporcionalidade. Para cada ente federado começar a 

fazer uso da nova lei de licitação é recomendável que cada ente edite normas regulamentares 

disciplinando o procedimento para as contratações diretas realizadas em seu respectivo âmbito. 

Isso significa a realização de um procedimento de contratação, cujo desenvolvimento 

comprovará de modo objetivo ter sido adotado a solução mais vantajosa. 

O Município de Magalhães Barata já regulamentou a lei 14.133/2021, através do Decreto 

Municipal 088-B/2021, portanto já esta apto para usar a nova lei, com isso a supra contratação 

encontra-se fundamentada na lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal 088-B/202x. 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
 
 A presente aquisição tem a finalidade suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, atendendo a demanda do FUNDEB 30%- Educação Infantil, a aquisição de 

cadeira/carteiras escolares tem a finalidade de equipar escolas do Município de Magalhães 

Barata, sendo substituindo as que não apresenta, condições de uso e ampliando o numero em 

sala de aula, assim fornecendo boas condições para os alunos matriculados na rede publica de 

ensino do município.  

 

DA 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, após analisado as cotações realizadas pelo setor competente, observou-se que os 

preços apresentados pelas empresas L Pinheiro da Silva eireli- EPP- CNPJ: 28.355.705/0001-40 

, com valor total: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reiais), Casa Forte Comércio Atacadista Eireli-

ME- CNPJ: 29.295.369/0001-50 com valor total de 36.000,00 (trinta e seis mil reais e AJ Modesto 
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Comercial de alimentos Eireli CNPJ: 40.915.178/0001-87, com valor total de 34.800,00 (trinta e 

quatro mil e oitocentos reais) , logo a empresa com menor valor foi a L Pinheiro da Silva eireli- 

EPP- CNPJ: 28.355.705/0001-40 , com valor total: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reiais). Em 

relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do 

mercado, podendo a Administração adquiri-los sem qualquer afronta à lei de regência dos 

certames licitatórios. 

 

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
 
 Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços, tendo 

L Pinheiro da Silva eireli- EPP- CNPJ: 28.355.705/0001-40 , com valor total: R$ 34.000,00 (trinta 

e quatro mil reiais), apresentado o menor valor com valor total: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 

reiais),  em comparação com outras empresas do mesmo ramo de atividade. As propostas 

apresentadas pelas empresas supracitadas são compatíveis com as necessidades deste órgão e 

não apresentam grandes diferenças que venha a influenciar na preferência, ficando esta escolha 

vinculada apenas à verificação do critério do menor preço. 

 
 

Magalhães Barata (PA), 24 de maio de 2022. 
 
 
 

________________________ 
Leonan Lopes Borges 

Presidente CPL/Agente de Contratação 
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