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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME 

 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, consoante autorização do 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal NILSON FERREIRA DOS SANTOS, a pedido da Secretaria Municipal de Educa-

ção, vem abrir o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOREM OS KIT’S ESCOLARES, PARA OS ALUNOS MATRICULA-

DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, em conformidade 

com o estabelecido na especificação em anexo que passa a fazer parte integrante deste processo, independente 

de transcrição. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA e SINGULARIDADE DO SERVIÇO 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada a Lei Federal 14.035 de 11 de Agosto do seu art 4. 

(...) 
Art. 4º - É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, ser-
viços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta 
Lei. 

E ainda: 

“Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, pre-
sumem-se comprovadas as condições de: 

I – ocorrência de situação de emergência;  
II – necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de 
serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e IV – 
limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência.” 

 

Encontramos ainda base legal no art. 24, Inciso IV, c/c art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e 

consolidada, que prevê a dispensa de licitação para os casos de situações que ocasionem prejuízo a pessoas; 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

 

lV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracteriza-

da urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e ou-

tros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm#art4b.0
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e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emer-

gência ou calamidade, vedada a prorrogação. 

 

Quanto à necessidade do enquadramento legal, Hely Lopes Meirelles, afirma que: 

 

“... a emergência há de ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de 

justificar a dispensa de licitação para obras, serviços, compras ou alienações 

relacionadas com a anormalidade que a administração visa corrigir, ou como 

prejuízo a ser evitado. Nisto se distingue dos casos de guerra, grave pertur-

bação da ordem ou calamidade pública, e que a anormalidade ou o risco é 

generalizado, autorizando a dispensa de licitação em toda a área atingida pe-

lo evento “ (In Licitação e contrato Administrativo, 9ª Ed., Revista dos Tribu-

nais, São Paulo: 1990, p. 97). 

 

Além disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislação, há a discricionariedade da Ad-

ministração na escolha da dispensa ou não do certame, devendo sempre levar em conta o interesse público. 

Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o ilustre Marçal Justen Filho, "in ver-

bis": 

 

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável 

competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao interes-

se público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-

benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassa-

rão benefícios que dela poderão advir." 

 

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, só 

deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso em análise. Obviamente, nesses casos, a realização 

da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o legislador concedeu ao adminis-

trador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente previstos.  

 

Superada essa distinção, ocupar-se-emos doravante somente com os aspectos relacionados à “emer-

gência”. 

 

Como se vê, para que a hipótese de emergência possibilite a dispensa de licitação, não basta que o ges-

tor público entenda dessa forma. Necessário se faz a comprovação da situação emergencial, caracterizada pela 

inadequação do procedimento formal licitatório ao caso concreto. 

 

A dispensa por emergência tem lugar quando a situação que a justifica exige da Administração Pública 

providências rápidas e eficazes para debelar ou, pelo menos, minorar as consequências lesivas à coletividade. 

Nesse sentido, ensina Antônio Carlos Cintra do Amaral: 
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“.. A emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação do procedi-

mento formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente: um caso é 

de emergência quando reclama solução imediata, de tal modo que a realiza-

ção de licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode causar preju-

ízo (obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a segurança de pesso-

as, obras, serviços ou bens, ou, ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a 

regularidade de suas atividades específicas. Quando a realização de licitação 

não é incompatível com a solução necessária, no momento preconizado, não 

se caracteriza a emergência. (AMARAL, 2001:4). 

 

DA NECESSIDADE DO OBJETO 

 

A caracterização da situação de emergência, dar-se uma vez que a interrupção da alimentação escolar 
inclusa com produtos da agricultura familiar num período como a da Pandemia, em que não houve programação 
ou um preparo para isso, pode colocar muitas crianças e jovens em situação de insegurança alimentar, o que 
poderá gerar muitos transtornos para o município. Essa alimentação escolar é muito importante, porque dos 54 
milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem na extrema pobreza, 14 milhões tem 
menos de 14 anos. Então muitos dos estudantes nas escolas públicas têm na alimentação escolar, na merenda, 
a única alimentação garantida do dia. 

 
Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Barbara do Pará, no desenvolvimento de 

seus objetivos sociais e pedagógicos, tentando minimizar as diferenças existentes no âmbito social e resgatando 
a dignidade dos estudantes, vem implementando ações que objetivam a potencialização do dever da mesma a 
redução das situações de falta de alimentação para os estudantes, durante esse período de pandemia, e um dos 
objetivos principais deste município é o máximo atendimento de todos os estudantes afetados, procurando al-
cançar, por conseguinte, a amenização das consequências causadas pela pandemia mundial, desenvolvendo 
juntamente com o município uma série de ações voltadas ao atendimento dos objetivos supramencionado, sendo 
assim não resta dúvida quanto é necessária, e de extrema urgência a aquisição desses produtos, fundamental 
para a que seja suprida a necessidade desses estudantes.  

 

           A dispensa de licitação nos casos de emergência e calamidade pública poderá ser utilizada pela Adminis-

tração em situações nas quais estiver diante de circunstâncias imprevisíveis, causadas por desastres ou quando 

há necessidade de uma contratação imediata. Nessas hipóteses há uma supremacia da segurança nacional para 

garantir o atendimento do interesse público e pressupõe uma situação em que, sendo viável a licitação, poderá a 

Administração deixar de fazê-la em razão do interesse do serviço. Trata-se, portanto, de uma faculdade, poden-

do vir a se tornar uma obrigação, principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos 

bens jurídicos a serem protegidos.  

RAZÃO DA ESCOLHA E DO VALOR 

 

A razão da escolha do fornecedor, se deu através de Dispensa de Licitação, de maneira isonômica e im-

parcial, onde pode-se obter média através do Mercado Local, Feira Local e Produtores Rurais qualificados. 

Com a finalidade é incentivar a agricultura familiar, foram contratados 07 Agricultores da Agricultura Fami-

liar, detentores da Declaração de Aptidão do Pronaf validas e que já forneceram os referidos itens para este mu-
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nicípio, cumprindo fielmente os prazos estabelecidos, mantendo a qualidade dos alimentos que atendam às exi-

gências do controle de qualidade e de forma satisfatória.  

A presente escolha, além de democratizar e descentralizar as compras públicas, cria um mercado para os 

pequenos produtores, dinamizando a economia local e seguindo em direção ao fornecimento de uma alimenta-

ção mais adequada. 

A compra institucional da agricultura familiar é, assim, parte de um processo que reconhece a necessida-

de de se pensar em uma forma de produção de alimentos que atenda às demandas nutricionais da população, 

além de valorizar a diversidade produtiva e atender às necessidades deste Município, possibilitando o acesso a 

alimentos saudáveis e de qualidade para a população, na perspectiva da promoção da segurança alimentar e 

nutricional. 

 

 A presente aquisição se dará da seguinte forma e quantidades abaixo relacionadas: 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CORREA BARRADAS – CPF: 941.788.952-49 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 

JERIMUM - In natura, procedente de espécies genuínas e sãs, 
casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermi-
dades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 540             4,40       2.376,00  

2 

MACAXEIRA - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 916             4,00       3.664,00  

3 

BANANA PRATA - Tipo prata extra in natura, com grau de matura-
ção adequado para o consumo, procedentes de espécies genuínas 
e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, me-
cânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, para-
sitas e larvas. 

KG 640             5,60       3.584,00  

4 

MAMÃO FORMOSA - Formosa in natura extra, apresentando ma-
turação média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar ava-
rias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 768             6,34       4.869,12  

TOTAL:    14.493,12  

 

TEOLINDA DE NAZARÉ SILVA – CPF: 184.014.812-87 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 
JERIMUM - In natura, procedente de espécies genuínas e sãs, cas-
ca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

KG 550            4,40       2.420,00  
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corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermida-
des, insetos, parasitas e larvas. 

2 

MACAXEIRA - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de es-
pécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 914            4,00       3.656,00  

3 

BANANA PRATA - Tipo prata extra in natura, com grau de matura-
ção adequado para o consumo, procedentes de espécies genuínas e 
sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecâni-
ca ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos ade-
ridos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

KG 640            5,60       3.584,00  

4 

MAMÃO FORMOSA - Formosa in natura extra, apresentando matu-
ração média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias 
de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresen-
tar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 768            6,34       4.869,12  

TOTAL:    14.529,12  

 

FRANCISCA DE SOUSA GOMES – CPF: 223.621.182-15 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 

JERIMUM - In natura, procedente de espécies genuínas e sãs, cas-
ca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermida-
des, insetos, parasitas e larvas. 

KG 550            4,40       2.420,00  

2 

MACAXEIRA - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de es-
pécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 914            4,00       3.656,00  

3 

BANANA PRATA - Tipo prata extra in natura, com grau de matura-
ção adequado para o consumo, procedentes de espécies genuínas e 
sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecâni-
ca ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos ade-
ridos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

KG 640            5,60       3.584,00  

4 

MAMÃO FORMOSA - Formosa in natura extra, apresentando matu-
ração média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias 
de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresen-
tar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 768            6,34       4.869,12  

TOTAL:    14.529,12  
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MARIA ROSA TAVARES DOS SANTOS – CPF: 607.017.062-87 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 

JERIMUM - In natura, procedente de espécies genuínas e sãs, cas-
ca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermida-
des, insetos, parasitas e larvas. 

KG 550            4,40       2.420,00  

2 

MACAXEIRA - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de es-
pécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 914            4,00       3.656,00  

3 

BANANA PRATA - Tipo prata extra in natura, com grau de matura-
ção adequado para o consumo, procedentes de espécies genuínas e 
sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecâni-
ca ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos ade-
ridos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

KG 640            5,60       3.584,00  

4 

MAMÃO FORMOSA - Formosa in natura extra, apresentando matu-
ração média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias 
de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresen-
tar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 768            6,34       4.869,12  

TOTAL:    14.529,12  

 

MARIA JOSÉ DE SALES SOUSA – CPF: 430.616.482-91 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 

JERIMUM - In natura, procedente de espécies genuínas e sãs, 
casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermi-
dades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 550            4,40       2.420,00  

2 

MACAXEIRA - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 914            4,00       3.656,00  

3 

BANANA PRATA - Tipo prata extra in natura, com grau de matura-
ção adequado para o consumo, procedentes de espécies genuínas 
e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, me-
cânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, para-
sitas e larvas. 

KG 640            5,60       3.584,00  
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4 

MAMÃO FORMOSA - Formosa in natura extra, apresentando ma-
turação média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar ava-
rias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 768            6,34       4.869,12  

TOTAL:    14.529,12  

 

JOÃO BENEDITO AMARAL MONTEIRO – CPF: 368.450.002-04 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 

JERIMUM - In natura, procedente de espécies genuínas e 
sãs, casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 
e larvas. 

KG 550      4,40    2.420,00  

2 

MACAXEIRA - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente 
de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 
evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de le-
sões de origem física, mecânica ou biológica matéria terro-
sa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 914      4,00    3.656,00  

3 

BANANA PRATA - Tipo prata extra in natura, com grau de 
maturação adequado para o consumo, procedentes de es-
pécies genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de le-
sões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terro-
sa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 640      5,60    3.584,00  

4 

MAMÃO FORMOSA - Formosa in natura extra, apresentan-
do maturação média (de vez), polpa firme ao toque, sem 
apresentar avarias de casca, procedente de espécie genuí-
na e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria ter-
rosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 768      6,34    4.869,12  

TOTAL: 14.529,12 

 

SILVONETE SANTOS LIMA – CPF: 770.836.522-87 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 

JERIMUM - In natura, procedente de espécies genuínas e sãs, casca 
limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, para-
sitas e larvas. 

KG 550      4,40     2.420,00  

2 
MACAXEIRA - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e maturação, 
polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

KG 914      4,00     3.656,00  
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biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

3 

BANANA PRATA - Tipo prata extra in natura, com grau de maturação 
adequado para o consumo, procedentes de espécies genuínas e sãs, 
polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 640      5,60     3.584,00  

4 

MAMÃO FORMOSA - Formosa in natura extra, apresentando maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de 
casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 768      6,34     4.869,12  

TOTAL:  14.529,12  

 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 

 

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisi-

tos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Em se tratando de Agricultores Familiares esta co-

missão adotou as exigências da Resolução FNDE em seu Art. 27, §1º, Incisos I, II, III e IV, sendo elas: 

 

§1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organiza-

dos em grupo: 

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos úl-

timos 60 dias; 

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do 

agricultor participante 

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando 

for o caso; e 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são ori-

undos de produção própria, relacionada no projeto de venda. 

Encaminhe-se o presente, para ser submetida à análise e manifestação jurídica, visando a posterior Rati-

ficação para a contratação dos interessados. 

Santa Bárbara do Pará, 11 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

ERIANY DARA P. DE ARAÚJO DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº001/2020-GAB/NFS 
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