
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE 

 

Marli Aparecida Machado Becker, Superintendente da Fundação Cultural Camponovense, no 

uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Art. 24 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações 

posteriores, torna público o Processo Licitatório nº 04/2021, conforme segue:                                

 

1. DO OBJETO DA DISPENSA 

Contratação de empresa para ministrar aulas, para realização do projeto de gastronomia 

oferecido pela Fundação Cultural Camponovense. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Considerando a realização do Projeto “Sabores e Saberes da Terra”; 

Considerando a necessidade de um profissional de gastronomia, capacitado para ministrar 

aulas, onde este possua conhecimentos profissionais necessários para a execução destes; 

Considerando que o Projeto, “Sabores e Saberes da Terra”, é definido como uma modalidade 

cultural e de capacitação profissional com fins de qualificar, profissionalizar, aperfeiçoar e atualizar os 

trabalhadores em sua capacidade, visando a inserção no mercado de trabalho, ainda estimular o comércio 

gastronômico, geração de empregos e divulgação do município; 

Justifica-se a presente contratação, visando a eficiência e a eficácia dos procedimentos 

realizados pela Fundação Cultural Camponovense; 

 

3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Efetuada a pesquisa de preços junto à profissionais do ramo do objeto, e analisadas as propostas 

ofertadas, a empresa JOANA BECKER - COZINHANDO COM AMOR, inscrita no CNPJ sob o nº 

27.927.802/0001-06, com endereço na Rua: Benedito Cenatti, nº 779, Loteamento Maria Rita - Lote 50, 

no Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, foi selecionada para execução do objeto, uma vez que 

apresentou todas as documentações, válidas, exigidas para o procedimento, estando em dia com suas 



 

 

regularidades fiscais e trabalhistas, conforme documentação anexa. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

No que se refere à justificativa do preço, foi devidamente precedido de cotação de preços, em 

consonância com o Art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 8.666/93, 

considerando-se assim, o valor de mercado e compatibilidade para a prestação dos serviços. 

A empresa acima qualificada apresentou a proposta de preço, conforme tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

01 
Contratação de professor/chef 

gastronômico 
08 mês R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 

 

5. DO FUNDAMENTO LEGAL 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as 

Dispensas de Licitações.  

Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 24, inciso II da Lei n. 

8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:  

Art. 24. É dispensável a licitação: 

[...] 

II - 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; 

[...] 

 

O art. 23, inciso II, alínea “a” menciona os valores: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

[...] 

II - Para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  

[...] 



 

 

 

Por fim cumpre informar, o valor atualizado do limite para a dispensa em questão, de acordo com o 

decreto 9.412/2018, art. 1, inciso II, alínea “a”: 

[...] 

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 

[...]  

II - Para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

a) Na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

[...] 

 

6. DA VIGÊNCIA 

O prazo de execução e vigência será de 08 (oito) meses, a contar da assinatura de contrato; 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Orgão: Fundação Cultural Camponovense 

Unidade: Fundação Cultural Camponovense 

Proj/Ativ.: Obras, Reformas e Ampliações na Fundação Cultural de Campos Novos 

Despesa: 4 – 33.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 

 

 

 

MARLI APARECIDA MACHADO BECKER 

Superintendente da Fundação Cultural Camponovense 

Município de Campos Novos 

 


