PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANFRINÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

–

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Ofício nº07/2016
Manfrinópolis, em 23/02/2016.

De: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Para: PREFEITO MUNICIPAL

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para a
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar, mediante processo de dispensa de licitação, para fins de atendimento as
necessidades do Município.
O custo máximo estimado importa em um valor unitário de R$ 13.590,80 (Trinta e
Oito Reais e Noventa Centavos) referente ao objeto do presente processo de
Dispensa de licitação, os valores de referencia foram obtidos através de orçamentos
prévios e o prazo para a entrega dos materiais será de 06 Meses após data da assinatura
da homologação.
Atenciosamente,

____________________________
Arlete Zanchi Serafini
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Considerando a necessidade de revisão dos débitos e dívidas do Município,
diante da relevância Da aquisição, DEFIRO o pedido ora formulado, encaminhe-se ao
Departamento Contábil para verificação de dotação orçamentária, bem como ao
Departamento Jurídico para emissão de Parecer.
Encaminhar à Divisão de Licitações para cotação de preços e formalização
do contrato e, em trânsito direto a Secretaria de Administração e Finanças para empenho
e demais formalidades nos termos da lei.

Atenciosamente,

Manfrinópolis, em 23/02/2016.

CLAUDIO GUBERTT
Prefeito Municipal
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Oficio nº 07/2016 – DC
Manfrinópolis, em 23/02/2016
DE: DEPTO. DE CONTABILIDADE.
PARA: PREFEITO MUNICIPAL
Prezado Senhor:
Em atenção ao oficio nº07/2016 expedido em 23/02/2016 da referida
Secretaria e termo de autorização expedido por Vossa Senhoria em 23/02/2016,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da contratação da empresa constantes do ofício
número supra, sendo que o pagamento será efetuado através da seguinte Dotação
Orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTA LICITAÇÃO
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2016
2016
2016
2016

Conta da
despesa
2140
2180
2220
2740

Funcional programática

Fonte de
recurso
06.003.12.306.1201.2036 115
06.003.12.306.1201.2037 115
06.003.12.306.1201.2038 115
06.003.12.367.1201.2044 115

Natureza da
Grupo da fonte
despesa
3.3.90.30.00.00 Do Exercício
3.3.90.30.00.00 Do Exercício
3.3.90.30.00.00 Do Exercício
3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Cordialmente,

_________________________________
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
CRC/PR 066669/P
Contadora
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07/2016
Pelo presente instrumento de cotação de preços, atesto o recebimento do pedido
de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Data da Solicitação: 23/02/2016
Contratado:
LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA
Lote Item Produto/Serviço
Quantidade Preço
1
1
Laranja apresentar textura firme, cor característica, sem machucados, 230,00
3,43
perfurados, partes estragada, com boa aparência, limpas e embalagem plástica
transparente em bom estado de conservação. Embalagem contendo 500g.
1
2
Alface, cor característica, sem apresentar folhas amareladas, furadas, murchas, 700,00
1,82
sem presença de pragas, limpos e embalagem em bom estado de conservação.
1
3
Bolacha de fubá, bem assada, com textura macia, sem presença de mofos e 45,00
10,07
partes queimadas, contendo, no mínimo, os seguintes ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite, sal, manteiga, fermento,
limão, ovos e água. Embalagem plástica transparente, resistente e selada.
Rótulo contendo data de fabricação, validade, lista de ingredientes, valor
nutricional e peso. Embalagem contendo 500g.
1
4
Banana prata, apresentar textura da casca firme, sem machucados, perfurados, 950,00
4,96
com boa aparência, limpas em caixa de material plástico em bom estado de
conservação. Caixa com 20 kg cada.
1
5
Banana caturra, apresentar textura da casca firme, sem machucados, 950,00
2,59
perfurados, com boa aparência, limpas em caixa de material plástico em bom
estado de conservação. Caixa com 20 kg cada.
1
6
Beterraba, apresentar textura firme, cor característica, sem machucados, 80,00
3,82
perfurados, com boa aparência, limpas e embalagem plástica transparente em
bom estado de conservação.
1
7
Bolacha caseira, bem assada, com textura macia, sem presença de mofos e 45,00
10,07
partes queimadas, contendo, no mínimo, os seguintes ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite, sal, manteiga, fermento,
limão, ovos e água. Embalagem plástica transparente, resistente e selada.
Rótulo contendo data de fabricação, validade, lista de ingredientes, valor
nutricional e peso. Embalagem contendo 500g.
1
8
Cenoura, apresentar textura firme, cor característica, sem machucados, 70,00
3,92
perfurados, com boa aparência, limpas e embalagem plástica transparente em
bom estado de conservação.
1
9
Doce de frutas, com textura pastosa, cor característica e uniforme, sem 55,00
9,80
apresentar mofos e bolores, embalado em pote plástico transparente, resistente
e selado. Rótulo contendo data de fabricação, validade, lista de ingredientes,
valor nutricional e peso. Embalagem contendo 1kg.
1
10 Macarrão caseiro, apresentar cor amarelada, sem presença de manchas cinzas 80,00
6,87
(mofos) e carunchos, e embalagem plástica transparente, resistente e selada.
Rótulo contendo data de fabricação, validade, lista de ingredientes, valor
nutricional e peso. Embalagem contendo 500g.
1
11 Pão caseiro, bem assado, apresentar textura macia, miolo claro e bem cozido, 80,00
12,20
sem presença de mofos e partes queimadas, contendo, no mínimo, os seguintes
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sal,
gordura, fermento, e água. Embalagem plástica transparente, resistente e
selada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, lista de ingredientes, valor
nutricional e peso. Embalagem contendo 800g.
1
12 Repolho apresentar textura firme, cor característica sem machucados, 75,00
4,14
perfurados, sem folhas estragadas com boa aparência, limpos e embalagem em
bom estado de conservação.
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13 Cebolinha, cor característica, sem
murchas, sem presença de pragas,
conservação.
14 Salsinha, cor característica, sem
murchas, sem presença de pragas,
conservação.

–
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apresentar folhas amareladas, furadas, 100,00
limpos e embalagem em bom estado de

2,47

apresentar folhas amareladas, furadas, 100,00
limpos e embalagem em bom estado de

2,47

VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses
ASSINATURA:

__________________________________
CLAUDIO GUBERTT
Prefeito Municipal
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Parecer nº 07/2016
DE: DEPTO. JURÍDICO.
PARA: PREFEITO MUNICIPAL
Data: 23/02/2016
A apreciação deste Departamento Jurídico o processo administrativo
referente à contratação, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, em conformidade com o pedido
formulado pela Secretaria Municipal de Educação, mediante chamamento
Público.
De acordo com a informação contida no Ofício nº 07/2016, de
23/02/2016, da Secretaria Municipal de Educação o preço estimado total importa
em um valor de R$ 13.590,80 (Trinta e Oito Reais e Noventa Centavos), cujos
preços unitários estão compatíveis com o mercado local.
Tendo em vista o procedimento adotado, a contratação dar-se-á
sob a modalidade Dispensa de Licitação, tendo como fundamentação o artigo
24, caput, da Lei 8666/93 c/c com o § 1º do artigo 14 da lei 11.947/2009, eis que
precedido de chamamento publico.
Posto isto, conclui-se que o presente procedimento recebeu
adequada tramitação, podendo, após o juízo de conveniência, autorizar a
contratação.
.
___________________________________
Mateus Scheitt
Assessor Jurídico
OAB PR 52378

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000
–
MANFRINÓPOLIS – PARANÁ
Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86
–
e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANFRINÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

–

CNPJ: 01.614.343/0001-09

TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 07/2016
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS – PR torna público, nos termos do
art. 24, inciso I da Lei 8.666/93 de 21.06.93, que reconhece a dispensa de licitação para
a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar .

Manfrinópolis, em 23/02/2016

Tiago Custin Nesi
Presidente da Comissão de Licitação
JOZINEI DOS SANTOS
Membro da Comissão de Licitação
Susana Francisconi
Membro da Comissão de Licitação

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

___________________________________
CLAUDIO GUBERTT
Prefeito Municipal

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000
–
MANFRINÓPOLIS – PARANÁ
Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86
–
e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

