
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2021 - PROC. Nº 7431/2021. 

 
Com fulcro no que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 1º, inciso I, alínea 
“b”, da Lei Federal nº 14.065/2020 e em consonância com o parecer exarado pela 
Procuradoria Geral Municipal em 08/06/2021, acostado aos autos, CONCLUÍMOS contratar 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO a Empresa EMPORIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
ME, inscrita no CNPJ nº 21.339.653/0001-70, no valor total de R$ 9.900,00 (nove mil e 
novecentos reais), para aquisição Emergencial de Gêneros Alimentícios perecíveis 
especificamente neste caso, quantidade parcial de ovos de Galinha de Granja, considerando 
que não houve cotação desse item na Chamada Pública 0001/2021 realizada no dia 15 de 
março ficando deserto,  consideramos a situação como crítica e emergencial, principalmente 
por não possuirmos estoque ou ARP vigente, de acordo com a SC nº 421/2021 da Secretaria 
Municipal de Educação e demais documentos que instruem o processo em epígrafe. 
 
 
A despesa oriunda da presente Dispensa de Licitação, correrá à conta do orçamento 
do municipio a saber: Fonte de Recurso: 11110000000 - Fichas: 258, 288, 306 e 330. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 08 de junho de 2021. 

 
 
 

Regina A. Fernandes de Souza 
Chefe do Setor de Compras 

 
 
Ratifico a contratação da  Empresa  EMPORIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME, 
inscrita no CNPJ nº 21.339.653/0001-70, no valor total de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos 
reais), para aquisição Emergencial de Gêneros Alimentícios perecíveis especificamente neste 
caso, quantidade parcial de ovos de Galinha de Granja, considerando que não houve cotação 
desse item na Chamada Pública 0001/2021 realizada no dia 15 de março ficando deserto,  
consideramos a situação como crítica e emergencial, principalmente por não possuirmos 
estoque ou ARP vigente, de acordo com a SC nº 421/2021 da Secretaria Municipal de 
Educação e demais documentos que instruem o processo em epígrafe por “DISPENSA DE 

LICITAÇÃO”. 

 
Afonso Cláudio/ES, em 08 de junho de 2021. 

 

 

Luciano Roncetti Pimenta 
Prefeito Municipal 
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