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JUSTIFICATIVAS DA DISPENSA 
 
       
                                                                                         
Valdecir dos Santos, Coordenador de Almoxarifado Alimentação 
Escolar, vinculado à Secretária da Educação da Prefeitura Municipal 
de Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e sob fé de seu cargo, apresenta as seguintes justificativas 
para dispensa de Licitação: 

 
 
 

COMUNICAÇÃO, à autoridade superior, o Prefeito Municipal, para 
ratificação e publicação na Imprensa Oficial, na forma determinada 
por lei, através dos seguintes elementos: 

 

 

 

I - Caracterização da situação emergencial que justifica a dispensa de licitação: 

 

 

Diante da situação de calamidade pública e emergência para 
enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, no Município de Monte Alto, 
conforme Decretos Municipais nºs: 3.924, de 16 de março de 2.020 e 3999, de 4 
setembro 2020, as escolas municipais foram fechadas e, diante da situação de 
vulnerabilidade social, a Administração municipal decidiu pela distribuição de refeição 
às famílias dos alunos matriculados na rede pública de educação. 

 
Deste modo, fomos compelidos a adquirir os recipientes em 

poliestireno expandido para o acondicionamento dos alimentos destinado à 
distribuição gratuita. 

 
Concomitantemente, realizamos a compra direta e iniciamos licitação 

pública, na modalidade de pregão.  
 
Assim sendo, foi autuado o Pregão Presencial nº 63/2020, no entanto 

em duas sessões públicas não houve interessados e na terceira o pregão foi 
frustrado, fazendo-se necessário a aquisição emergencial do material. 

 
Do exposto, dada a urgência da situação, uma vez que não é 

possível a conclusão de licitação pública para a aquisição do produto a tempo de 
atender as necessidades da Central de Alimentos, entende-se configurada a hipótese 
de dispensa de licitação, em conformidade com o disposto no inciso IV, do artigo 24, 
da Lei federal nº. 8.666/93, além de não atentar contra o princípio da legalidade e 
assim deve ser feita a comunicação à autoridade superior, o Prefeito Municipal, a fim 
de que providencie a ratificação da dispensa e faça a publicação desta na Imprensa 
Oficial do Município, como condição para eficácia ato administrativo.   
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II – Razão das escolhas dos fornecedores: 

 

Para o balizamento do preço, a Central de Alimentos realizou 
pesquisa de mercado, apurando os seguintes valores unitários: Comercial 
Câmara & Iazeta Ltda. ME, valor unitário de R$ 0,65 (sessenta e cinco 
centavos), Paulo Sérgio Pressendo ME, valor unitário de R$ 0,43 (quarenta e 
três centavos) e Petty Embalagens e Alimentos Ltda. EPP, valor unitário de R$ 
0,4094 (quarenta centavos e noventa e quatro milésimos de real).  

 
A escolha do fornecedor recaiu sobre a empresa Petty 

Embalagens e Alimentos Ltda. EPP, pois ofertou o menor preços para o 
fornecimento do produto. 

 
 

III – Justificativa do preço: 

 
O custo total com a aquisição dos materiais será de R$ 

12.691,40 (doze mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos) e 
estão com os preços compatíveis com o mercado. 

 
Assim justificada a compra direta dos produtos, o presente 

processo de dispensa de licitação deve ser encaminhado à autoridade 
superior, o Prefeito Municipal, para efeito de comunicação da situação 
emergencial, dentro do prazo de três dias. E nesse mesmo prazo, deverá, 
também, os presentes autos serem submetidos a analise da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos, para emissão do parecer.   

 
 
Monte Alto, 23 de novembro de 2.020. 

 
 
 
 

Valdecir dos Santos 

 Coordenador de Almoxarifado Alimentação Escolar 


