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Processo Administrativo nº 022/2019 

 
Justificativa- Dispensa 

 
Valor Total - R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). 

01. Trata-se de Processo Administrativo cadastrado junto ao Coren/PR sob o nº 022/2019, 
decorrente dadecisão de “Contratação de empresa especializada em desentupimento de 
pia e limpeza de caixa de gordura na Subseção Maringá”. 

02. Apesar da CF/88, no art. 37, XXI, da CF/88, acolher a presunção de que a prévia licitação 
produz a melhor contratação, o ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade da 
contratação direta, sem a necessidade de ser precedida por processo licitatório. As 
hipóteses de contratação direta podem ser agrupadas em duas categorias. Há as 
situações de dispensa de licitação, e os casos de inexigibilidade, disciplinadas 
respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 

03. A respeito da dispensa de licitação, a Lei nº 8666/93 contempla no seu Artigonº 24, 
IncisoII, que:  “É dispensável a licitação: [...]  para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez”. 

04. Amédiamercadológicarealizada em Maringá/PR ficou em R$ 223,33 (Duzentos e vinte e 
três reais e trinta e três centavos)conforme se vê no Quadro Comparativo abaixo: 

 

05. Opinamos pela contratação da empresa Daniel Zanardi (Desentupidora Água Limpa), 
inscrita no CNPJ sob o nº 31.353.354/0001-43 que apresentou o menor preço, com valor 
abaixo da média mercadológica, bem como regularidade fiscal e trabalhista exigida. 

 

06. O Processo é encaminhado para as Coordenações Contábil e Financeira anteriormente 
para Dotação Orçamentária e Disponibilidade Financeira. Segue para elaboração de 
Parecer Jurídico e da Controladoria. 

 
Curitiba/PR, em 25 de abril de 2019. 

 
Adriane Gomes de Moraes Lima 
Coordenadora de Licitações, 
 Contratos e Convênios 

 
Empresa CNPJ Valor Total (R$) 

Juliana Oliveira Diniz – ME (Desentop 
Service) 

31.317.901/0001-35 190,00 

Daniel Zanardi (Desentupidora 
Água Limpa) 

31.353.354/0001-43 150,00 

Aparecida Rosa de Campos ME 
(Limpeza Técnica Ajato) 

73.232.449/0001-59 330,00 

MÉDIA MERCADOLÓGICA 223,33 


