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PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS N° 014 / 2018  
DISPENSA DE LICITAÇÃO/FMAS Nº 009 / 2018 

 
  A Comissão Permanente de Licitação do Município de Triunfo/PE, tendo em vista 
solicitação para aquisição de Produtos de Padaria destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social de 
Triunfo, para o Exercício de 2018, com o objetivo de atender as necessidades apresentadas pelo Fundo 
de Desenvolvimento Social e Programas Sociais atrelados a respectiva Secretaria, resolve reconhecer a 
situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação da referida dispensa, nos termos do art. 24, 
inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, pelos fatos e fundamentos a seguir 
descritos: 

 
01-  RAZÃO DA ESCOLHA 
 

A escolha é em decorrência dos processos licitatórios não tem acudido interessados, 

conforme explanado anteriormente, pois houve à abertura de dois processos licitatórios na modalidade 

pregão presencial cito-os: Processo Licitatório 003/2018, Pregão Presencial 002, conforme ata de 

julgamento, realizada no dia 16 de março de 2018, a mesma considerou o lote de Padaria deserto, ou 

seja, nenhum licitante demostrou interesse. Por conseguinte, o lote foi republicado pelo Processo 

Licitatório 012, Pregão Presencial 004, sessão pública realizada em 15 de maio de 2018, a qual declarou o 

referido lote de produtos de padaria como fracassado, tendo em vista, o único licitante a manifestar 

interesse no certame não ter cumprido com as exigências editalícias quanto à fase de habilitação e para 

não vir a prejudicar o atendimento aos programas desenvolvidos pela respectiva Secretária. 

 
02- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
 
Ao desempenhar as atividades públicas, a Secretária deve tomar por base a determinação 

legal, mormente os preceitos lógicos que norteiam a gerência da contratação direta, pois a Administração 
Pública, no contexto dinâmico, dada a evolução dos padrões a serem adotado pelos Poderes submetidos 
a Carta Magna, especificamente ao caput do art. 37, sendo a impessoalidade, a legalidade, a publicidade, 
a moralidade, além de outros, todos voltados para um bem maior que se tutela, que é o bem estar dos 
jurisdicionados. 

 
No que diz respeito aos produtos de padaria que é uma necessidade semanal e a 

secretária não tenha mais condições de continuar com esta aquisição de forma ordinária, levando em 
consideração os processos licitatórios na modalidade pregão presencial e ambos não atenderem a 
necessidade por meio de licitação pública, é conveniente e extremamente oportuna a aquisição de 
Produtos de Padaria destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, para o Exercício de 
2018. Alia-se a essas particularidades a comprovada falta de licitantes interessados nas sessões 
realizadas nas datas: 16/03/2018 e 15 de maio de 2018, conforme atas anexas. 

  
A obrigatoriedade da presente aquisição, com certeza, busca propiciar uma solução sem a 

qual não se conseguiria arregimentar o melhor contratante para a Administração Pública, que hoje, no rol 
de seus princípios, inclui o da eficiência, mormente em período em que se exige maior conhecimento 
técnico para o exercício do mister e segurança dos atos administrativos. 

 
03- JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

 
Os valores para à referida aquisição destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração 
estão compatíveis com os valores de mercado, conforme levantamento de preços feito previamente. 
Senão, vejamos: 
 
FORNECEDOR 01: Natanael Henrique da Silva e Cia Ltda EPP, inscrita no CNPJ: 11.847.977/0001-65. 
FORNECEDOR 02: Romildo Johnson Pereira Diniz, inscrita no CNPJ: 24.160.376/0001-21. 
FORNECEDOR 03: Ilo Rodrigues dos Santos – ME, inscrita no CNPJ: 041.242.199/0001-41. 
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ITEM OBJETO 
FORNECEDOR 01 FORNECEDOR 02 FORNECEDOR 03 

V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Aquisição de 
Produtos de 
Padaria 
destinados ao 
Fundo Municipal 
de Assistência 
Social de Triunfo, 
para o Exercício 
de 2018. 

72.425,70 72.425,70 64.303,93 64.303,93 64.025,20 64.025,20 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Triunfo, em atendimento aos dispositivos 
legais, abre vistas do Processo de Dispensa nº 009 / 2018 à Assessoria Jurídica do Município, a fim de 
que se manifeste por meio de Parecer Jurídico na legalidade do mesmo. 
 
Triunfo em 20 de Junho de 2018. 
 

 
 

Maria Cláudia Lima Barros 
Presidente da CPPL 
 
 
 
Elizeu Antônio dos Santos 
Secretário da CPL 
 
 
Maria José Leandro Paiva 
Membro da CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro ter recebido em _________ / _______ / ________, as ___: ___ hs. 
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Dr. Denis Carlos Gomes 
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