
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  33/2021 - DL

78/2021
22/09/2021

Folha:  1/4

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA
AV INDUSTRIAL, 061, ********
Vista Alegre  -  RS
89.982.268/0023-95

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS.

Inscrição Estadual: 330/0000310 

Código: 6019

 Item Quantidade Unid. Especificação
2 Un Alimento achocolatado em pó com Active- Go, rico em cálcio, ferro, vitaminas

A, C, D e vitaminas do Complexo B. embalagem sachê de 600 g. Validade
mínima de 180 dias a partir da entrega.

50,00  

10 K Cebola, de primeira qualidade, apresentando condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades.

200,00  

11 K Cenoura, tamanho e coloração uniformes. Não serão permitidas partes
amassadas ou batidas.

120,00  

24 K Moranga cabotiá, produtos sãos, de boa qualidade, sem defeitos. Não serão
permitidas rachaduras, perfurações e cortes.

50,00  

29 Un Repolho, produto fresco, tamanho e coloração uniformes, sem partes
estragadas.

100,00  

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 75 da Lei 14.133/2021

L14.133/21
ART.75 II

-

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras.
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 JUSTIFICATIVA 

Os ditames constitucionais quando define os preceitos de contratação direta pela administração Pública,
determina que eventos dessa natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto em
algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de dispensa de licitação.

Conforme aludido e entendimentos dos tribunais, a licitação não é mera formalidade burocrática, visto que é
fundada em princípios maiores, quais sejam a isonomia e a impessoalidade. Não obstante, somente, em
condições excepcionais, com base no princípio da eficiência, a lei prevê a possibilidade da dispensa da licitação.
Veja-se:

“ACÓRDÃO Nº 34/2011 – PLENÁRIO – REL. MIN. AROLDO CEDRAZ:

A obrigação de licitar não é mera formalidade burocrática, decorrente apenas de preceitos legais.
Ela se funda em dois princípios maiores: os da isonomia e da impessoalidade, que asseguram a todos os que
desejam contratar com a administração a possibilidade de competir com outros interessados em fazê-lo, e da
eficiência, que exige a busca da proposta mais vantajosa para a administração.
Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas apresentadas, a licitação, além de ser exigência legal, quando
bem conduzida, visa - e permite - a obtenção de ganhos para a administração. E quando a possibilidade de
prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no princípio da eficiência, prevê os casos em que o certame
licitatório pode ser dispensado.

Ilustrativamente, o Prof. Marçal Justen Filho elenca os quatro requisitos legitimadores para esta contratação direta
(art. 24, V), os quais coincidem com aqueles arrolados no Manual do Tribunal de Contas da União:
- Realização de licitação anterior, concluída infrutiferamente;
- Ausência de interessados em participar da licitação anterior, o que provocou a frustração da disputa; III - Risco
de prejuízos para a Administração, se o processo licitatório vier a ser repetido; IV - Manutenção das condições
idênticas àquelas da licitação anterior.

LICITAÇÃO DESERTA: é quando a licitação é convocada e não aparece nenhum interessado.

- Nesse caso, torna-se DISPENSÁVEL a licitação e a administração pública poderá contratar diretamente, se
demonstrar motivadamente a existência de prejuízo na realização de nova licitação, bem como, desde que sejam
mantidas as condições constantes do instrumento convocatório.
- Não existe limite de valor do contrato para que se decida pela contratação direta em razão da licitação deserta.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/LICITAÇÃO FRACASSADA:

Segundo a Lei de Licitações de nº 8666/93, a licitação DESERTA é aquela em que não há interessados no
processo licitatório. Entretanto, para caracterizar uma licitação fracassada é preciso se atentar para o caso real
frente ao que estabelece o já mencionado art. 24, inciso V da lei 8.666/93.

Assim, é possível fazer a contratação direta ou dispensar, porque o que está em jogo é a necessidade da
Administração atender a um dado interesse público. Logo, sendo porque foi DESERTA, a Administração
permanece com a necessidade precisando resolvê-la.

Portanto, com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei nº. 8.666/93, nas hipóteses em que a licitação for declarada
DESERTA, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente em vista do pressuposto que orienta essa
hipótese legal de dispensa de licitação.

Destarte, houve três licitações para aquisições de gêneros alimentícios deserta, sendo o Pregão eletrônico 01, 04
e 06/2021, por parte da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, por serem de extrema relevância pública, em caráter
de urgência e decorrente diretas das obrigações do Município para com os alunos de rede municipal. Não se
pode, ainda, olvidar o interesse público presente na contratação, que, de resto, sempre deve ser o interesse
buscado pelo Erário.

É certo que os atos administrativos se regem pelos Princípios da Administração Pública, todavia sempre
motivados pelo interesse público. Então, só pode a Administração contratar se restar presente o interesse público
nessa contratação. Assim, devemos, ainda, encarar a questão da pretendida contratação em dois pontos básicos
e cruciais: ser estabelecida exclusivamente à luz do interesse público e visar à realização do bem comum. E,
neste caso, por existir uma grande demanda devido o início do ano letivo após a pandemia, havendo necessidade
da referida contratação.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-nos:
"Pode a Administração necessitar promover a contratação direta, hipótese restrita, ditada pelo interesse público".
   
Contratação Direta Sem Licitação, Brasília Jurídica, Perlustrando Marçal Justen Filho, resta claro o interesse
público na contratação ora pretendida. Veja-se:
"A contratação administrativa pressupõe atendimento ao interesse público. Isso significa que a ausência da
contratação representaria um prejuízo para o bem público. Se inexistisse um interesse público em risco, nem
caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou diferida para o futuro. Afinal, essas
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caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou diferida para o futuro. Afinal, essas
são características inerentes à Administração Pública”.

E, complementando, assevera:
"Na generalidade dos casos em que o Estado dispõe-se a contratar, é motivado a atuar para evitar dano potencial”.

Sabe-se que a Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS, por força da sua natureza jurídica, se sujeita ao Estatuto
das Licitações e Contratos, máxime quando utiliza recursos provenientes da Fazenda Pública.

É bem de perceber, todavia, que nem sempre é possível instaurar-se um procedimento licitatório, ou que, ainda
que instaurado, a sua conclusão demanda tempo, outrossim cabe aqui salientar que foi instaurado 03 (três)
processos administrativo/licitatórios para aquisição do objeto desta dispensa – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, sendo dois declarados totalmente DESERTOS e
um parcialmente deserto, conforme atas nos autos deste processo.

A regra é licitar, no entanto, a Lei excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou inexigível.

Art. 75. É dispensável a licitação:
[...]
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros
serviços e compras.

A dispensa da licitação pressupõe uma situação em que, sendo inviável a licitação, poderá a Administração deixar
de fazê-la em razão do interesse do objeto. Portanto, de uma faculdade, podendo vir a se tornar uma obrigação,
principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos. Em
primeiro plano, verifica-se o não interesse, no fornecimento dos itens licitados, situação fática que,
indubitavelmente, afeta o atendimento da administração e realização dos serviços que precisam deste produto, e
afeta o atendimento à população.

Assim, a Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS, no desenvolvimento de seus objetivos sociais, tentando
minimizar os problemas internos e resgatando a dignidade, bem como evitar que as escolas fiquem sem alimentos
nas escolas municipais, objetivando promover um melhor atendimento público, que é um dos objetivos principais
do sistema de Governo Municipal atual.

Considerando, a impessoalidade da Administração, a mesma não pode esquivar-se do seu dever de ordenar a
situação dar continuidade na aquisição deste produto, sob pena de omissão de seu dever de dar melhores
condições aos munícipes, é que entendemos ser dispensada a licitação, pois caracterizada a necessidade da
administração em adquirir tais produtos e que um novo procedimento licitatório levará tempo e poderá trazer
prejuízos para administração e principalmente os alunos da rede pública municipal.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Vista Alegre,  22  de  Setembro  de  2021

JANDRI GOTZ CENTENARO
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------
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em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

2.047,20

Vide contrato.

ZAIRO RIBOLI
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(dois  mil  e  quarenta e sete reais e  vinte
centavos)
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 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

SUPERMERCADO CENTENARO LTDA
AV. PE ABILIO SPONCHIADO, 730
Vista Alegre  -  RS
10.559.428/0001-22

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS.

Inscrição Estadual:

Código: 9315

 Item Quantidade Unid. Especificação
4 K Batata inglesa rosa, tamanho e coloração uniformes. Isento de partes

amassadas, batidas ou podres.
70,00  

9 K Carne bovina moída, de primeira, boa qualidade, músculo/acém/paleta/capa de
filé, pouca gordura. Embaladas em plástico atóxico de 1 kg cada, devidamente
etiquetada com peso e prazo de validade. Resfriada.

250,00  

13 Un Erva doce embalagem tubo de 20 gr.30,00  

15 K Farinha de milho, média, enriquecida com ferro e ácido fólico Embalagem
plástica de 1kg. Validade mínima de 120 dias a partir da entrega

60,00  

16 Un Fermento biológico fresco, embalagem de 500 g. Validade mínima de 60 dias a
partir da entrega.

20,00  

17 Un Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso, pacote de 1 kg.100,00  

18 Un Macarrão de sêmola com ovos tipo espaguete fino, pacote de 1 kg.100,00  

19 K Maçã fugi, sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma
característicos da espécie.

450,00  

21 K Manga, sem danificações físicas, casca integra. Maturação média.Com cor,
sabor e aroma característicos da espécie.

150,00  

23 Un Milho em conserva. Sem adição de sal e açúcar. Embalagem sachê de 300 g.
Validade mínima de 120 dias a partir da entrega.

20,00  

25 K Mortadela sem toucinhos em cubos. Embalagem tubular. Validade mínima de
90 dias a partir da entrega.

80,00  

26 Un Óleo de soja tipo 1, 5x filtrado, embalagem de 900 ml. Validade mínima de 180
dias a partir da entrega.

220,00  

28 DZ Ovos de galinha, com registro no Ministério da Agricultura e inspecionados
pelos órgãos vigentes. Embalados em cartelas contendo 12 unidades.

130,00  

30 PCT Salsicha tipo hot dog, embalada em saco plástico de 3 kg. Validade mínima de
60 dias a partir da entrega.

30,00  

31 K Tomate, tamanho e coloração uniformes. Grau de maturação médio. Produto
não deve ter partes amassadas ou batidas. Isento de machucados ou bolores.

250,00  

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 75 da Lei 14.133/2021

L14.133/21
ART.75 II

-

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras.
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 JUSTIFICATIVA 

Os ditames constitucionais quando define os preceitos de contratação direta pela administração Pública,
determina que eventos dessa natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto em
algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de dispensa de licitação.

Conforme aludido e entendimentos dos tribunais, a licitação não é mera formalidade burocrática, visto que é
fundada em princípios maiores, quais sejam a isonomia e a impessoalidade. Não obstante, somente, em
condições excepcionais, com base no princípio da eficiência, a lei prevê a possibilidade da dispensa da licitação.
Veja-se:

“ACÓRDÃO Nº 34/2011 – PLENÁRIO – REL. MIN. AROLDO CEDRAZ:

A obrigação de licitar não é mera formalidade burocrática, decorrente apenas de preceitos legais.
Ela se funda em dois princípios maiores: os da isonomia e da impessoalidade, que asseguram a todos os que
desejam contratar com a administração a possibilidade de competir com outros interessados em fazê-lo, e da
eficiência, que exige a busca da proposta mais vantajosa para a administração.
Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas apresentadas, a licitação, além de ser exigência legal, quando
bem conduzida, visa - e permite - a obtenção de ganhos para a administração. E quando a possibilidade de
prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no princípio da eficiência, prevê os casos em que o certame
licitatório pode ser dispensado.

Ilustrativamente, o Prof. Marçal Justen Filho elenca os quatro requisitos legitimadores para esta contratação direta
(art. 24, V), os quais coincidem com aqueles arrolados no Manual do Tribunal de Contas da União:
- Realização de licitação anterior, concluída infrutiferamente;
- Ausência de interessados em participar da licitação anterior, o que provocou a frustração da disputa; III - Risco
de prejuízos para a Administração, se o processo licitatório vier a ser repetido; IV - Manutenção das condições
idênticas àquelas da licitação anterior.

LICITAÇÃO DESERTA: é quando a licitação é convocada e não aparece nenhum interessado.

- Nesse caso, torna-se DISPENSÁVEL a licitação e a administração pública poderá contratar diretamente, se
demonstrar motivadamente a existência de prejuízo na realização de nova licitação, bem como, desde que sejam
mantidas as condições constantes do instrumento convocatório.
- Não existe limite de valor do contrato para que se decida pela contratação direta em razão da licitação deserta.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/LICITAÇÃO FRACASSADA:

Segundo a Lei de Licitações de nº 8666/93, a licitação DESERTA é aquela em que não há interessados no
processo licitatório. Entretanto, para caracterizar uma licitação fracassada é preciso se atentar para o caso real
frente ao que estabelece o já mencionado art. 24, inciso V da lei 8.666/93.

Assim, é possível fazer a contratação direta ou dispensar, porque o que está em jogo é a necessidade da
Administração atender a um dado interesse público. Logo, sendo porque foi DESERTA, a Administração
permanece com a necessidade precisando resolvê-la.

Portanto, com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei nº. 8.666/93, nas hipóteses em que a licitação for declarada
DESERTA, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente em vista do pressuposto que orienta essa
hipótese legal de dispensa de licitação.

Destarte, houve três licitações para aquisições de gêneros alimentícios deserta, sendo o Pregão eletrônico 01, 04
e 06/2021, por parte da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, por serem de extrema relevância pública, em caráter
de urgência e decorrente diretas das obrigações do Município para com os alunos de rede municipal. Não se
pode, ainda, olvidar o interesse público presente na contratação, que, de resto, sempre deve ser o interesse
buscado pelo Erário.

É certo que os atos administrativos se regem pelos Princípios da Administração Pública, todavia sempre
motivados pelo interesse público. Então, só pode a Administração contratar se restar presente o interesse público
nessa contratação. Assim, devemos, ainda, encarar a questão da pretendida contratação em dois pontos básicos
e cruciais: ser estabelecida exclusivamente à luz do interesse público e visar à realização do bem comum. E,
neste caso, por existir uma grande demanda devido o início do ano letivo após a pandemia, havendo necessidade
da referida contratação.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-nos:
"Pode a Administração necessitar promover a contratação direta, hipótese restrita, ditada pelo interesse público".
   
Contratação Direta Sem Licitação, Brasília Jurídica, Perlustrando Marçal Justen Filho, resta claro o interesse
público na contratação ora pretendida. Veja-se:
"A contratação administrativa pressupõe atendimento ao interesse público. Isso significa que a ausência da
contratação representaria um prejuízo para o bem público. Se inexistisse um interesse público em risco, nem
caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou diferida para o futuro. Afinal, essas
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caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou diferida para o futuro. Afinal, essas
são características inerentes à Administração Pública”.

E, complementando, assevera:
"Na generalidade dos casos em que o Estado dispõe-se a contratar, é motivado a atuar para evitar dano potencial”.

Sabe-se que a Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS, por força da sua natureza jurídica, se sujeita ao Estatuto
das Licitações e Contratos, máxime quando utiliza recursos provenientes da Fazenda Pública.

É bem de perceber, todavia, que nem sempre é possível instaurar-se um procedimento licitatório, ou que, ainda
que instaurado, a sua conclusão demanda tempo, outrossim cabe aqui salientar que foi instaurado 03 (três)
processos administrativo/licitatórios para aquisição do objeto desta dispensa – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, sendo dois declarados totalmente DESERTOS e
um parcialmente deserto, conforme atas nos autos deste processo.

A regra é licitar, no entanto, a Lei excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou inexigível.

Art. 75. É dispensável a licitação:
[...]
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros
serviços e compras.

A dispensa da licitação pressupõe uma situação em que, sendo inviável a licitação, poderá a Administração deixar
de fazê-la em razão do interesse do objeto. Portanto, de uma faculdade, podendo vir a se tornar uma obrigação,
principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos. Em
primeiro plano, verifica-se o não interesse, no fornecimento dos itens licitados, situação fática que,
indubitavelmente, afeta o atendimento da administração e realização dos serviços que precisam deste produto, e
afeta o atendimento à população.

Assim, a Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS, no desenvolvimento de seus objetivos sociais, tentando
minimizar os problemas internos e resgatando a dignidade, bem como evitar que as escolas fiquem sem alimentos
nas escolas municipais, objetivando promover um melhor atendimento público, que é um dos objetivos principais
do sistema de Governo Municipal atual.

Considerando, a impessoalidade da Administração, a mesma não pode esquivar-se do seu dever de ordenar a
situação dar continuidade na aquisição deste produto, sob pena de omissão de seu dever de dar melhores
condições aos munícipes, é que entendemos ser dispensada a licitação, pois caracterizada a necessidade da
administração em adquirir tais produtos e que um novo procedimento licitatório levará tempo e poderá trazer
prejuízos para administração e principalmente os alunos da rede pública municipal.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Vista Alegre,  22  de  Setembro  de  2021

JANDRI GOTZ CENTENARO
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  33/2021 - DL

78/2021
22/09/2021

Folha:  4/4

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

16.721,80

Vide contrato.

ZAIRO RIBOLI
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(dezesseis mil setecentos e vinte e um  reais
e oitenta centavos)
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CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  33/2021 - DL

78/2021
22/09/2021

Folha:  1/4

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

ROSANE CANTELLE
AV PE. ABILIO SPONCHIADO,302 - ********
VISTA ALEGRE  -  RS
26.407.120/0001-00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS.

Inscrição Estadual:

Código: 211645

 Item Quantidade Unid. Especificação
1 K Alho, bulbo inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões.20,00  

3 K Banha de porco, inspecionado pelo órgão vigente. Validade mínima de 90 dias
a partir da entrega. Embalagem de 1kg.

20,00  

5 K Beterraba, tamanho médio, produto limpo de boa qualidade, sem defeitos, não
serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes.

80,00  

6 Un Canela em rama embalagem tubo de 15 gr.30,00  

7 K Carne bovina com osso, pedaço de boa qualidade, músculo/acém/paleta/capa
de filé, sem gordura e retirar aparas, sem sebo. Embaladas em plástico atóxico
de 1 kg cada, devidamente etiquetada com peso e prazo de validade.
Resfriada.

60,00  

8 K Carne bovina pura sem osso, de primeira, de boa qualidade, retirar aparas,
pouca gordura, sem sebo ou material estranho à carne pura. Embaladas em
plástico atóxico de 1 kg cada, devidamente etiquetada com peso e prazo de
validade. Resfriada

100,00  

12 PCT Colorau. Ingredientes: fubá, óleo de soja, urucum e sal. Embalagem plástica de
500g. Validade mínima de 120 dias a partir da entrega.

30,00  

20 K Mamão formosa, produtos sãos, de boa qualidade, sem defeitos, bem
desenvolvidos e maduros, que apresentem tamanho e cor uniformes. Não
serão aceitos manchas ou defeitos na casca.

200,00  

22 Un Margarina vegetal cremosa com sal, 0% gorduras trans, com no mínimo 65 %
de lipídios, embalagem de 1 kg. Temperatura de conservação resfriada entre
5°C e 16°C. Validade mínima de 120 dias a partir da entrega.

30,00  

27 Un Orégano embalagem de 20 gr. Validade mínima de 120 dias a partir da entrega.20,00  

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 75 da Lei 14.133/2021

L14.133/21
ART.75 II

-

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras.
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CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  33/2021 - DL

78/2021
22/09/2021

Folha:  2/4

 JUSTIFICATIVA 

Os ditames constitucionais quando define os preceitos de contratação direta pela administração Pública,
determina que eventos dessa natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto em
algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de dispensa de licitação.

Conforme aludido e entendimentos dos tribunais, a licitação não é mera formalidade burocrática, visto que é
fundada em princípios maiores, quais sejam a isonomia e a impessoalidade. Não obstante, somente, em
condições excepcionais, com base no princípio da eficiência, a lei prevê a possibilidade da dispensa da licitação.
Veja-se:

“ACÓRDÃO Nº 34/2011 – PLENÁRIO – REL. MIN. AROLDO CEDRAZ:

A obrigação de licitar não é mera formalidade burocrática, decorrente apenas de preceitos legais.
Ela se funda em dois princípios maiores: os da isonomia e da impessoalidade, que asseguram a todos os que
desejam contratar com a administração a possibilidade de competir com outros interessados em fazê-lo, e da
eficiência, que exige a busca da proposta mais vantajosa para a administração.
Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas apresentadas, a licitação, além de ser exigência legal, quando
bem conduzida, visa - e permite - a obtenção de ganhos para a administração. E quando a possibilidade de
prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no princípio da eficiência, prevê os casos em que o certame
licitatório pode ser dispensado.

Ilustrativamente, o Prof. Marçal Justen Filho elenca os quatro requisitos legitimadores para esta contratação direta
(art. 24, V), os quais coincidem com aqueles arrolados no Manual do Tribunal de Contas da União:
- Realização de licitação anterior, concluída infrutiferamente;
- Ausência de interessados em participar da licitação anterior, o que provocou a frustração da disputa; III - Risco
de prejuízos para a Administração, se o processo licitatório vier a ser repetido; IV - Manutenção das condições
idênticas àquelas da licitação anterior.

LICITAÇÃO DESERTA: é quando a licitação é convocada e não aparece nenhum interessado.

- Nesse caso, torna-se DISPENSÁVEL a licitação e a administração pública poderá contratar diretamente, se
demonstrar motivadamente a existência de prejuízo na realização de nova licitação, bem como, desde que sejam
mantidas as condições constantes do instrumento convocatório.
- Não existe limite de valor do contrato para que se decida pela contratação direta em razão da licitação deserta.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/LICITAÇÃO FRACASSADA:

Segundo a Lei de Licitações de nº 8666/93, a licitação DESERTA é aquela em que não há interessados no
processo licitatório. Entretanto, para caracterizar uma licitação fracassada é preciso se atentar para o caso real
frente ao que estabelece o já mencionado art. 24, inciso V da lei 8.666/93.

Assim, é possível fazer a contratação direta ou dispensar, porque o que está em jogo é a necessidade da
Administração atender a um dado interesse público. Logo, sendo porque foi DESERTA, a Administração
permanece com a necessidade precisando resolvê-la.

Portanto, com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei nº. 8.666/93, nas hipóteses em que a licitação for declarada
DESERTA, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente em vista do pressuposto que orienta essa
hipótese legal de dispensa de licitação.

Destarte, houve três licitações para aquisições de gêneros alimentícios deserta, sendo o Pregão eletrônico 01, 04
e 06/2021, por parte da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, por serem de extrema relevância pública, em caráter
de urgência e decorrente diretas das obrigações do Município para com os alunos de rede municipal. Não se
pode, ainda, olvidar o interesse público presente na contratação, que, de resto, sempre deve ser o interesse
buscado pelo Erário.

É certo que os atos administrativos se regem pelos Princípios da Administração Pública, todavia sempre
motivados pelo interesse público. Então, só pode a Administração contratar se restar presente o interesse público
nessa contratação. Assim, devemos, ainda, encarar a questão da pretendida contratação em dois pontos básicos
e cruciais: ser estabelecida exclusivamente à luz do interesse público e visar à realização do bem comum. E,
neste caso, por existir uma grande demanda devido o início do ano letivo após a pandemia, havendo necessidade
da referida contratação.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-nos:
"Pode a Administração necessitar promover a contratação direta, hipótese restrita, ditada pelo interesse público".
   
Contratação Direta Sem Licitação, Brasília Jurídica, Perlustrando Marçal Justen Filho, resta claro o interesse
público na contratação ora pretendida. Veja-se:
"A contratação administrativa pressupõe atendimento ao interesse público. Isso significa que a ausência da
contratação representaria um prejuízo para o bem público. Se inexistisse um interesse público em risco, nem
caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou diferida para o futuro. Afinal, essas
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  33/2021 - DL

78/2021
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Folha:  3/4

caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou diferida para o futuro. Afinal, essas
são características inerentes à Administração Pública”.

E, complementando, assevera:
"Na generalidade dos casos em que o Estado dispõe-se a contratar, é motivado a atuar para evitar dano potencial”.

Sabe-se que a Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS, por força da sua natureza jurídica, se sujeita ao Estatuto
das Licitações e Contratos, máxime quando utiliza recursos provenientes da Fazenda Pública.

É bem de perceber, todavia, que nem sempre é possível instaurar-se um procedimento licitatório, ou que, ainda
que instaurado, a sua conclusão demanda tempo, outrossim cabe aqui salientar que foi instaurado 03 (três)
processos administrativo/licitatórios para aquisição do objeto desta dispensa – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, sendo dois declarados totalmente DESERTOS e
um parcialmente deserto, conforme atas nos autos deste processo.

A regra é licitar, no entanto, a Lei excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou inexigível.

Art. 75. É dispensável a licitação:
[...]
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros
serviços e compras.

A dispensa da licitação pressupõe uma situação em que, sendo inviável a licitação, poderá a Administração deixar
de fazê-la em razão do interesse do objeto. Portanto, de uma faculdade, podendo vir a se tornar uma obrigação,
principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos. Em
primeiro plano, verifica-se o não interesse, no fornecimento dos itens licitados, situação fática que,
indubitavelmente, afeta o atendimento da administração e realização dos serviços que precisam deste produto, e
afeta o atendimento à população.

Assim, a Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS, no desenvolvimento de seus objetivos sociais, tentando
minimizar os problemas internos e resgatando a dignidade, bem como evitar que as escolas fiquem sem alimentos
nas escolas municipais, objetivando promover um melhor atendimento público, que é um dos objetivos principais
do sistema de Governo Municipal atual.

Considerando, a impessoalidade da Administração, a mesma não pode esquivar-se do seu dever de ordenar a
situação dar continuidade na aquisição deste produto, sob pena de omissão de seu dever de dar melhores
condições aos munícipes, é que entendemos ser dispensada a licitação, pois caracterizada a necessidade da
administração em adquirir tais produtos e que um novo procedimento licitatório levará tempo e poderá trazer
prejuízos para administração e principalmente os alunos da rede pública municipal.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Vista Alegre,  22  de  Setembro  de  2021

JANDRI GOTZ CENTENARO
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------
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em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

7.253,60

Vide contrato.

ZAIRO RIBOLI
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(sete mil duzentos e cinqüenta e três reais e
 sessenta centavos)


