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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
010/2019-CPL/PMS. 

PROCESSO: 9741/2018 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V da Lei 
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
ADJUDICADO: CLAUDIONOR COSTA DOS 
SANTOS. 
CNPJ Nº: 07.877.010/0001-59. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, para eventual 
aquisição de forma parcelada de 
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (TIPO 
GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL  S-10, para  
atender as demandas de abastecimento dos 
veículos automotores e a lancha soclail da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania - SEMASC, conforme características, 
condições, obrigações e requisitos técnicos 
contidos no Termo de Referência deste ato 
convocatório e suas seções, para o período de 
12 (doze) meses.. 
VALOR: R$ 278.136,00 (duzentos e setenta e 
oito mil cento e trinta e seis reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da contratação, objeto desta 
DISPENSA, ocorrerão por conta da Dotação 
Orçamentária: Programa: 1029 – Gestão das 
Atividades do FMAS/e/ou Contrapartida; 2034 – 
Manutenção das Atividades do PBF Bolsa 
Família; Programa 2090 – Manutenção das 
Atividades do Conselho Tutelar; Elemento:  
33.90.30. 
 
Senhora Secretária, 
Conforme disposto no art. 24, Inciso V da Lei 
nº 8.666/93, que justifica dispensa do 
procedimento de dispensa, como segue: 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
V - quando não acudirem interessados à 
licitação anterior e esta, justificadamente, não 
puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas; 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o 
do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, 
as situações de inexigibilidade referidas no art. 
25, necessariamente justificadas, e o 
retardamento previsto no final do parágrafo 
único do art. 8o desta Lei deverão ser 
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 
autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos 



atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 
2005). 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto 
neste artigo, será instruído, no que couber, 
com os seguintes elementos: 
(...) 
II - razão da escolha do fornecedor ou 
executante;  
1. DA JUSTIFICATIVA 
Destaca-se que a Coordenadoria de Licitação – 
CL/PMS promoveu duas tentativas de realização 
do referido Pregão Eletrônico nº 038/2019-
CPL/PMS, sendo que na primeira ocorreu no dia 
01/01/2019, às 10h00min, tendo como resultado 
DESERTA, conforme publicação do Resultado 
no Diário Oficial do Município-DOM; Diário 
Oficial do Estado nº 6816; Diário Oficial da 
União – DOU n. 002 e site do bb.licitações e 
prefeitura municipal de santana. Em segunda 
tentativa o aviso do Pregão Eletrônico nº 
002/2019-CPL/PMS foi publicada no Diário 
Oficial do Município – DOM;Diário Oficial do 
Estado nº 6832; Diário Oficial da União – DOU 
n. 002 e site do bb.licitações e prefeitura 
municipal de Santana, sua realização 
aconteceria no dia 16 de janeiro de 2019, às 
10h00min, tendo como resultado novamente 
DESERTA, ou seja, o presente certame não 
obteve êxito. 
E, Inicialmente cumpre ressaltar que a 
realização de licitação é regra para a 
Administração Pública. O ordenamento 
jurídico, contudo, lista exceções à regra geral, 
permitindo a contração direta por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 
Prevendo a hipótese de não haver interessados 
na Licitação, a Lei 8.666/93, em seu art. 24, V, 
prescreve que: 
É dispensável a licitação: 
V – quando não acudirem interessados à 
licitação anterior e esta, justificadamente, não 
puder ser repetida sem prejuízo à 
administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições estabelecidas.” 
Assim sendo, resta demonstrado que a 
dispensa da licitação justifica-se quando 
realizado o processo licitatório sem êxito, ante a 
ausência de interessados. 
In casu, repita-se, que foram realizadas duas 
tentativas, na modalidade de Pregão Eletrônico 
com a finalidade de REGISTRO DE PREÇO, para 
eventual aquisição de forma parcelada de 
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (TIPO 
GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL  S-10, para  
atender as demandas de abastecimento dos 
veículos automotores e a lancha soclail da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania - SEMASC, conforme características, 
condições, obrigações e requisitos técnicos 
contidos no Termo de Referência deste ato 
convocatório e suas seções, para o período de 
12 (doze) meses,, porém em duas tentativas não 



compareceram nenhum interessado em contratar com 
a Administração Pública. 
Dessa forma, resta evidenciado a possibilidade de 
proceder a referida aquisição, fazendo uso da 
dispensa da Licitação, na forma do art. 24, V da 
Lei n.º8.666/93. Frisa-se, no entanto, que a 
necessidade de observar, quando da 
contratação com dispensa, o valor do serviço 
que está sendo praticado no mercado, bem como, 
as condições constantes no edital da licitação 
anterior. 
Segue abaixo, o entendimento do Tribunal de 
Contas da União, em caso análogo,verbis: 
Ementa: Licitação Fracassada – itens sem 
interessados. 
TCU decidiu: “... uma vez compridas todas as 
formalidades legais pertinentes que garantam a 
ampla participação dos licitantes na alienação de 
materiais e equipamentos, divididos por itens ou 
unidades autônomas, na modalidade concorrência, se 
ainda assim, não acudirem interessados para todas as 
parcelas ofertadas, é cabível a aplicação do disposto 
no art. 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, para 
venda dos itens e unidades remanescentes, 
mantidos todos os critérios de habilitação, preço 
mínimo e demais condições fixadas no edital que 
deu início ao certame, limitada a dispensa de nova 
licitação ao prazo máximo de sessenta meses.” 
Fonte TCU. 016.731/95-6. Decisão n.º 655/1995 – 
Plenário. 
Outrossim, convém mencionar, que a dispensa 
da licitação, não implica dizer, que a Prefeitura 
Municipal de Santana poderá contratar pessoas 
jurídicas sem fazer qualquer exigência, mesmo 
porque a aquisição deve ser feita nas mesmas 
condições estabelecidas no ato convocatório da 
licitação anterior. 
2. DO PREÇO 
O preço desta contratação será de R$ 
278.136,00 (duzentos e setenta e oito mil cento 
e trinta e seis reais) conforme proposta de 
preços  presente nos autos da empresa supra 
citada, bem como o mapa de comparação de 
preços folhas n. 010 destacando que o valor 
contratado esta dentro do estimado pela 
Administração, lembrando que: Foram 
realizadas orçamentos no mercado local para 
justificar o valor a ser utilizado. Sendo assim, a 
contratação em pauta é de vital importância 
para atender de forma mais eficaz os trabalhos 
realizados por esta Secretaria e o referido 
adjudicatário ofertou o menor preço, conforme 
mapa demonstrativo constante dos autos do 
processo em pauta.  
O contratado será a empresa CLAUDIONOR 
COSTA DOS SANTOS, CNPJ n. 
07.877.010/0001-59, pois foi a que apresentou a 
melhor proposta dentre as pesquisadas, 
conforme mapa de pesquisa mercadológica 
constante no processo. 
3. DA RAZÃO DA ESCOLHA 
A manifesta decisão pela contratação direta da 
empresa CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS, 



CNPJ n. 07.877.010/0001-59, deve-se o fato da 
mesma ser uma empresa de ramo pertiente ao 
objeto da presente dispensa, sendo mais 
vantajosa para administração pública. Neste 
bojo, o trabalho compreenderá os termos 
estabelecidos no Termo de Referência, 
documento constante no processo em tela. A 
escolha da adjudicada esta fundamentada e 
baseada em cotações do mercado local, por 
mostrar ser ela a mais viável e adequada 
execução dos serviços em razão da sua 
fidelidade aos custos praticados no mercado, 
conforme estabelece o artigo 26, § Único, 
inciso III da Lei 8.666/93. 
Nesse sentido, a empresa é a mais indicada 
para realizar os serviços, cuja seleção se faz 
pelo critério da confiança, reduzindo o risco de 
equívocos e orientações bem sucedidas e 
potencializando a melhor relação custo-
benefício. 
4. DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO  
Preliminarmente, cabe referir que, no caso de 
obras, serviços, compras e alienações pela 
Administração Pública, o artigo 37, Inciso XXI, 
da Constituição Federal prescreve a regra de 
obrigatoriedade de prévia licitação, dispondo 
nos termos a seguir: 
Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998). 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 
Pode-se afirmar que a Constituição acolheu a 
presunção de que a prévia licitação produz a 
melhor contratação, isto é, aquela que 
assegura a maior vantagem possível à 
Administração Pública, com observância da 
isonomia. Mas a própria Constituição se 
encarregou de limitar tal presunção, facultando 
contratação direta nos casos previstos por lei. 
A Lei nº 8666/93, regulamentou o dispositivo 
constitucional transcrito e instituiu normas e 
procedimentos para a realização de licitações e 
celebração de contratos no âmbito da 
Administração Pública, nesse contexto, 
hipóteses excepcionais de contratação direta, 
em que, legitimamente, a Administração 



Pública pode celebrar contratos sem a prévia 
realização de procedimento licitatório. 
No tocante à dispensa em pauta, será para 
atender especificamente as necessidades da 
SEMASC/PMS, destacando que a Prefeitura de 
Santana está seguindo todos os 
procedimentos administrativos previstos na 
Lei n. 8666/93. Por isso sendo necessária a 
contratação subordinada ao art. 24, inciso V da 
Lei 8666/93.   
5. DA CONCLUSÃO 
Dadas às razões acima expostas, entende esta 
Comissão Permanente de Licitação –CPL/PMS 
pela viabilidade jurídica e legal da contratação 
direta por “Dispensa de Licitação”, nos termos 
do art. 24 inc. V, combinado com o art. 26 caput 
e inciso II, III do § único, da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  
Pelo exposto, para salvaguardar os interesses 
da Administração desta Prefeitura, e 
demonstrada à hipótese incidente deste Ato 
Administrativo, submetemos a presente 
justificativa para apreciação  e Parecer da 
Ilustríssima Senhora Secretaria SEMASC, bem 
como a sua publicação no Diário Oficial do 
Município, para cumprimento do disposto no 
Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

 
Santana-Ap, 08 de março de 2019. 

 
 

Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 
Presidente da CPL/PMS 

 


