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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

 

 A Comissão de Licitação do município de Palestina do Pará, através do Fundo 

Municipal de Educação de Palestina do Pará/PA, consoante autorização da Sra. Helane 

Vasconcelos Oliveira Miranda, Secretaria Municipal de Educação, vem abrir o presente 

processo administrativo DL/2021.013-FME para Aquisição de gêneros de alimentação em 

função da manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar no âmbito dos 30% 

destinados a Agricultura Familiar de Palestina do Pará, durante o ano letivo de 2021. 

  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

 A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso 

XII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 

conforme diploma legal abaixo citado: 

 

 Art. 24 - É dispensável a licitação: 

 

 I – OMISSIS 

 

 "XII -  nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no 

tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do dia”. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

 O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do 

município de Palestina do Pará, atendendo à demanda do Fundo Municipal de Educação 

de Palestina do Pará, com fulcro no art. 24, inciso XII, da Lei n.º 8.666/93, em obediência a 

Chamada Pública para Aquisição de gêneros de alimentação em função da manutenção 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar no âmbito dos 30% destinados a Agricultura 

Familiar de Palestina do Pará, durante o ano letivo de 2021, que por sua vez, viabiliza a 
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contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas 

por este dispositivo. 

   

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

 A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de 

mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a 

realidade mercadológica. 

 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com os agricultores: 

INES FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA, inscrita no CPF nº 204.787.203-00, com a 

proposta no valor de R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais); JOSÉ RAIMUNDO 

AROUCHE, inscrito no CPF nº 755.512.502-10, com a proposta no valor de R$ 19.560,00 

(dezenove mil e quinhentos e sessenta reais); HENRIQUE JUNIO PINTO DA SILVA, 

inscrito no CPF nº 021.692.322-06, com a proposta no valor de R$ 15.250,00 (quinze mil e 

duzentos e cinquenta reais); ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, inscrito no CPF nº 

014.850.492-20, com a proposta no valor de R$ 18.950,00 (dezoito mil e novecentos e 

cinquenta reais), levando-se em consideração a proposta ofertada, conforme documentos 

acostados aos autos deste processo. 

 

 

Palestina do Pará/PA, 14 de Junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Maykon David Costa Ferreira 

Presidente da CPL/PMPP 
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