P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE
SÃO D E S ID É R IO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
021/2018. PROCESSO N° 149/2018

DO OBJETO
O presente instrumento se refere à Dispensa de Emergência a contratação de pessoa
jurídica para Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Alunos da Rede
Municipal de Ensino e Creches, solicitado pela Secretaria de Educação, pertencentes a
este município de São Desidério.

DA JUSTIFICATIVA

Foi realizado o certame, modalidade Pregão Presencial n° 001/2018, no dia 30 de
janeiro de 2018, sendo que no mesmo ocorreram intercorrências. O Lote I, que
corresponde aos cereais e polpas de frutas teve que ser cancelado, devido algumas
marcas não atenderam as especificações, bem como erros nas especificações que
levaram aos licitantes cotarem outras marcas e acabar frustrando este lote.
Considerando que o processo ainda será instaurado e que apesar de instaurado
ainda requer tempo para a sua conclusão, caracterizado está a situação de emergência,
até mesmo por que as aulas da Rede Municipal de Ensino começarão dia 05 de fevereiro
de 2018.
A caracterização da situação de emergência uma vez que o Programa da
Merenda Escolar visam ao atendimento dos estudantes carentes em todo município,
oferecendo refeição diária com o intuito de inclusão social, diminuição da fome e
redução da evasão escolar e, estando sem alimentos para alcançar seu objetivo, não
pode parar e retirar a que talvez seja única refeição digna que esses alunos possuem no
dia. São crianças que, em vista de suas condições, estão completamente despidas da
capacidade de obtenção de seu alimento, tendo do Programa de Merenda Escolar a
ajuda de que necessitam e o incentivo à educação. Há de se observar, ainda, que a
merenda Escolar atende crianças beneficiadas pelo Programa, no intuito de manteremnas afastadas das mazelas do trabalho infantil, permanecendo na escola, onde obtêm
uma refeição de excelente qualidade, reiterando o já dito que talvez seja a única refeição
decente que realizam no dia!
DO CONTRATADO

Silvania Valois de Oliveira Santos Eirelli - EPP - CNPJ: 19.326.747/0001-62
DO VALOR

Valor global de R$ 328.661,90 ( trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e um
reais e noventa centavosjpara fornecimento do Lote 01 e 02
DA BASE LEGAL
Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145.
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DA AUTORIZACAO
Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

São Desidério, 02 de fevereiro de 2018
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