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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 

 (Justificativa nº 2141/2022) 

PROCESSO Nº 2217/2022 
 

1. OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente Dispensa de Licitação a aquisição emergencial de cestas básicas para 

auxiliar no sustento de pequenos agricultores e trabalhadores rurais afetados pela estiagem, solicitada 

pela Secretaria Municipal de Obras. 
 

2. CONTRATADA: 
2.1. SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA, CNPJ n° 11.243.298/0001-87, com sede 

à Avenida Júlio de Castilhos, nº 2060, bairro Centro, Município de Restinga Sêca/RS, CEP 97.200-000. 
 

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 86.319,00 (oitenta e seis mil trezentos e 

dezenove reais), sendo R$ 191,82 (cento e noventa e um reais e oitenta e dois centavos) cada cesta 

básica, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) cestas básicas. 

3.2. O prazo para entrega das cestas básicas será de 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de 

empenho e da ordem de fornecimento.  

3.3. O (s) produto (s) deverá (ão) ser entregue (s) livre (s) de despesas pertinentes a frete, carga, 

descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

3.4.  Caso seja verificada a não conformidade de algum produto o licitante deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; 

3.5. A entrega das cestas básicas deverá ser combinada previamente com o servidor responsável pelo 

pedido. 

3.6. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega, mediante apresentação da fatura e 

aprovação desta pela secretaria responsável. 
 

4. ORÇAMENTO: 

4.1 As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Eleme

nto de Despesa 
Fonte Reduzido Bloqueio R$ 

06 182 00 16 21 65 2165 339032 01 40838 86.319,00 
 

5. JUSTIFICATIVA: 
5.1. A dispensa de licitação por emergência encontra amparo jurídico tendo em vista que a estiagem 

enfrentada em nosso Município ocasionou um grande prejuízo na renda de pequenos agricultores e 

trabalhadores rurais, dessa forma comprometendo até mesmo as necessidades básicas, como por 

exemplo, a alimentação. Portanto, tendo a alimentação adequada como um direito para todos, compete ao 

poder público garanti-la, desta forma, a aquisição de cestas básicas se torna necessária, tendo em vista a 

urgência e a importância que estes alimentos representam na vida das famílias que foram diretamente 

afetadas pela estiagem.   
 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com os praticados no mercado, comprovado pela pesquisa de preço 

realizada, sendo que a empresa apresentou os menores valores.  
 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

Restinga Sêca, 20 de junho de 2022. 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 


