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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO PARA AQUISICAO EMERCMCIAL COM
ENTREGA IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVISAO DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO.

PROCESSO N 2 113/2015

DISPENSA N" 006/2015

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇAO:

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio do Município Novo Horizonte,

por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, e no uso de suas funções,

,vem abrir o presente processo de Dispensa de Licitação para Aquisição

de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos da rede

Municipal de Ensino, conforme segue:

1) Considerando que em data de 14 de agosto de 2015, foi instaurado
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial para

aquisição de gêneros alimentícios estocáveis com entrega

parcelada para atender as necessidades da Divisão de

Alimentação Escolar para o segundo semestre letivo;
2) Considerando que durante a fase interna da licitação não houve

nenhum evento que pudesse vir a interromper a tramitação do

processo:

3) Considerando que na sessão pública de abertura dos envelopes

proposta de preços e de habilitação, em 01/09/2015, o Pregoeiro
com sua Equipe de Apoio não logrou êxito pela negociação dos

preços dos produtos licitados;

4) Considerando que os preços constantes da pesquisa levada a

efeito nesse processo apresentavam sobrepreços;

5) Considerando que os preços apresentados pelas três licitantes,

não produziram efeitos por suspeita de "preços abusivos" , e
não haver lances seqüenciais para cada lote, o Pregoeiro, A
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amparado pela Equipe de Apoio, declarou fracassados todos os

itens do certame;

6) Considerando a sugestão do Pregoeiro em solicitar da autoridade
superior a revogação dos atos praticados no Processo n-

089/2015, às fls. 174/175;

7) Considerando a ratificação do pedido (revogação) e as
determinações da autoridade superior, a Divisão de licitações

adotou as providências para instaurar novo procedimento, agora

com o n- 104/2015, na modalidade Pregão Eletrônico;
8) Considerando que se encontra aberto procedimento licitatório

para aquisição de gêneros alimentícios para a rede municipal

de ensino para suprir este final de exercício;

9) Considerando que os quantitativos, a diversidade de produtos e

a divisão por programa, foram ratificados pela Nutricionista

do Município e que tais informações são necessárias para

correta classificação e oferta de produtos aos alunos;

10) Considerando que não fora encontrada nos estoques da

Divisão de Alimentação qualquer tipo de gênero que sirva

substituir a alimentação aos alunos nesse interregno;

11) Considerando que a alimentação escolar é um dos grandes

incentivadores de participação dos alunos nas escolas e que sua

falta pode ocasionar evasão, perda de rendimento escolar, etc;

12) Considerando que a instauração do novo processo

licitatório até a sua contratação demandaria tempo para

conclusão o que acarretaria sérios prejuízos à população e aos

serviços públicos, etc;

13) Considerando que esperar a conclusão do procedimento

licitatório regular ocasionará sérios prejuízos no fornecimento

da Merenda Escolar;

14) Considerando que o processo licitatório de tal envergadura
demanda tempo, e os serviços não pode sofrer descontinuidade,

sob pena de lesão ao interesse público;

15) Considerando que a proposta mais vantajosa, com base em

orçamentos apresentados, bem como, os preços públicos de

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185-centro - Novo HorÍzontè7SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: lícitacao@novohor!zonte.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N." 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NovoHonzor,

.Follia

conhecimento desta municipalidade, foi a da empresa COMERCIAL
JOAO AFONSO LTDA;

16) Considerando o entendimento manifestado pelo tribunal de
contas da união de que "Admite-se, em caráter excepcional, e
com fundamento no interesse público, contratação emergencial
da prestação de serviços que não possam sofrer solução de
continuidade, desde que justificada adequadamente no respectivo
processo e apontados os problemas que poderão advir da

paralisação de tais serviços, comprovando-se a ocorrência de
prejuízo ao interesse público, a contratação será apenas
durante o prazo necessário para a realização do processo
licitatório, observando-se o disposto no art. 26 da Lei Federal
n^ 8.666/93. Acórdão 727/2009 Plenário;

17) Diante do exposto, contratamos a empresa COMERCIAL JOAO
AFONSO LTDA, CNPJ N® 53,437.315/0001-67, com sede na rua 7 n-
159, em Corumbataí-SP, por apresentar menor proposta, atendendo
as exigências da lei de licitações e demais normas atinentes a

espécie, bem como, desta municipalidade, e por possuir

documentação habilitatórias regular. ■

RAZAO DA ESCOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS:

A escolha recaiu sobre a empresa que cotou o menor valor para
os itens constantes na planilha elabora para consumo em 30 (trinta)
dias. Para a Divisão de Alimentação Escolar acima epigrafada, a

Divisão de licitações efetuou pesquisa de preços com 06 (seis)

empresas do ramo, já fornecedoras de alimentos de longos anos para
o Município, conforme constam das anotações cadastrais desta

Divisão, parte integrante deste processo, e ainda por apresentar a
melhor cotação de preços, com menor custo para o Município, foi

escolhida a empresa COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA, CNPJ N-
53.437.315/0001-67, com sede na rua 7 n- 159, em Corumbataí-SP,
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JUSTIFICATIVA DO FRECQ:

Os preços ofertados estão de acordo com os preços praticados
no mercado, conforme se comprova pela cotação de preços realizada

entre as empresas, em anexo.

Os recursos financeiros necessários para o pagamento da

aquisição são provenientes do tesouro Municipal (recursos próprios
do Município e Recursos destinados a alimentação escolar, repassado

pelo Governo Federal), na seguinte dotação orçamentária:

Ficha n^ 645/2015

Unidade: 021103 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Funcional: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Cat. Econ: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

ANTONIO mm MANTOVANI

Tegoeiro

DAVIET CARNEVALI PIMENTEL

Membro

ro

EMERSON GARCIA\ CARDOSO
Membro
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