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PÁGINA CERTIFICADA

18 de Novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2022 – DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 068/2022

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que 
foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor, quanto pela justificativa dos 
preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam 
que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preco-
nizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, II, da Lei Federal 
14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais 
e os requisitos mínimos para a contratação;

CONSIDERANDO que o PARECER do Controle Interno afirma que foi feita a análise de razoa-
bilidade e regularidade, e que estão de acordo para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII, da 
Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 068/2022, nos termos descritos 
abaixo:

Objeto a ser contratado: Prestação de serviços de capacitação e formação continuada em Xa-
drez Escolar para professores, com vistas a aplicar o ensino do xadrez na Rede Municipal de Ensino 
que deverá culminar em um campeonato de xadrez escolar a nível municipal, visando atender as 
necessidades da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura do Município de Planalto/BA.

Contratado: PEDRO MATOS ROSA , CNPJ nº 44.882.209/0001-00
Prazo de Vigência: 02 (dois) meses;
16/11/2022 até 31/12/2022.
Valor Total: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao 
preceito do 7artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público 
em sítio eletrônico oficial.

PLANALTO– BA, 16 de novembro de 2022.

CLOVES ALVES ANDRADE
Prefeito Municipal de Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ Nº 13.858.907/0001-38

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 141/2022 Contrato 002.11/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Planalto. Contratada: PEDRO MATOS ROSA . Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de capacitação e formação continuada em Xadrez Escolar para professores, com vistas a 
aplicar o ensino do xadrez na Rede Municipal de Ensino que deverá culminar em um campeona-
to de xadrez escolar a nível municipal, visando atender as necessidades da Secretária Municipal 
de Educação, Esporte e Cultura do Município de Planalto/BA. Vigência: 16/11/2022 a 31/12/2022. 
Valor: R$9.000,00 (nove mil reais). Dotação Orçamentária: Categoria Econômica 3000 - Despesas 
Correntes, Órgão 7.000 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.Projeto/Atividade 
2.032 –Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Valor R$ 9.000,00, Fonte de Recurso 
– 15001001/15500000 Recursos não vinculados de impostos/ Transferência do salário-Educação, 
Elemento de Despesa 33903900000– Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, Fundamenta-
ção legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

_________________________________________
Tainá Araújo Sampaio

Agente de Contratação Direta


