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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022  

PROCESSO Nº 223/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de frutas em caráter emergencial, para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar em atendimento as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão – PR, 

considerando que foi rescindida a ata de registro de preços nº 57/2022, originada do pregão nº 208/2021, de 

acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: CANEI & CANEI LTDA 

CNPJ: 01.399.207/0001-43 

Item Código Especificação Percentual de 

Desconto 

Valor Limite R$ 

1 78988 (FRUTAS)Percentual de desconto para 

produtos descritos no Aplicativo Menor 

Preço Nota Paraná. 

 

- Na ausência de registro de preço praticado 

pela contratada no Aplicativo Nota Paraná – 

MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no 

próprio aplicativo de preços praticados por 

outros estabelecimentos e/ou orçamentos no 

comércio local, indicando a média de preços 

obtidos, valor este que será a base para a 

aplicação do desconto proposto.   

3% 50.000,00 

 

RELAÇÃO DE FRUTAS A SEREM ADQUIRIDAS – QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA: 

Item Especificação 
Quantidade mensal 

estimada  
Un 

01 BANANA TIPO CATURRA  6.500 KG 

02 LARANJA PERA  200 KG 

03 MAÇÃ FUGI OU GALA 5.000 KG 

04 MAMÃO FORMOSA COMUM  400 KG 

05 MELÃO AMARELO  1.400 KG 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 29/2022: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.1 - A proposta para a aquisição é decorrente da necessidade de atender plenamente a demanda das 

unidades escolares que apresentam em média 8.500 alunos, sendo que destes 2.500 recebem mais de três 

refeições diárias, por fazerem parte do projeto Integral e/ou estar frequentando os centros de educação 

infantil. Assim são atendidos em torno de 10.000 alunos diariamente. Estes gêneros alimentícios são 

necessários para propiciar uma alimentação adequada e equilibrada a todos os alunos regularmente 

matriculados nas escolas de domínio da municipalidade.  

2.2 - Considerando que esta situação é resultante do processo de rescisão contratual com a empresa Nova 

Geração Alimentos LTDA, contratada através da Ata de Registro de Preços 57/2022, Pregão eletrônico 

208/2021.  

 

2.3 - Considerando que a demanda do produto a ser entregue (frutas) é semanal, sendo um item essencial 

no cardápio de CMEIs e escolas. 
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2.4 - Considerando que a Secretaria de Educação está encaminhando concomitante a este processo, novo 

processo licitatório através de Pregão Eletrônico para aquisição do produto, porém os prazos na realização 

do procedimento vêm ao encontro da necessidade deste. 

 

2.5 - Consideramos o Inciso IV do Artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 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 e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

 

2.6 - A quantidade requisitada está de acordo com a demanda a ser utilizada pelo período de elaboração e 

conclusão de processo licitatório específico. 

 

2.7 - O valor estimado para a contratação está definido por lote de produtos afins e baseando- se no Decreto 

Municipal n° 417/2018 e formalizou-se o processo com base na maior porcentagem de desconto sobre o valor 

pesquisado no aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO, sendo que o valor praticado pela contratada será 

tomado como base para aplicação do desconto proposto. 

 

2.8 - A consulta no banco de dados, no caso o Aplicativo Menor Preço é possível identificar a realidade de 

mercado de acordo com a época de produção evitando preços excessivos ou inexequíveis em atendimento 

ao princípio da economicidade. Uma das principais considerações para aquisição de hortifrúti com valores 

do aplicativo Nota Paraná é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, visto a sazonalidade na 

produção agrícola devido às variações climáticas das estações do ano. As condições de temperatura e 

precipitação, ou o balanço hídrico, ou a ocorrência de cheias, secas, geadas e similares condicionam as épocas 

de plantio, desenvolvimento da cultura e colheita. A sazonalidade do ciclo produtivo induz imediatamente 

a sazonalidade da oferta do produto e, portanto, do preço nos diferentes níveis de comercialização. 

 

2.9 - Para obter o custo de elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas com possíveis 

fornecedores do ramo e com capacidade imediata de entrega. Houve coincidência da porcentagem de 

desconto entre duas empresas, então a Secretaria de Educação optou pela empresa local que apresenta 

histórico positivo de entregas realizadas com sucesso durante a execução do Pregão Eletrônico 131/2020. 

                           

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3300 

07.002 

12.361.1201.2.032  

 

3.3.90.32.05.00 

1042 

3560 12.365.1201.2.033 1042 

3750 12.365.1201.2.034 1042 

3930 12.386.1201.2.035 1042 

4080 12.367.1201.2.036 1042 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são oriundos da receita: FNDE– Merenda escolar. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa CANEI & 

CANEI LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.399.207/0001-43, estabelecida na Avenida Dom Agostinho José 
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Sartori nº 3191, Bairro São Cristóvão, CEP: 85.601-400, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no 

Artigo 24, Inciso IV, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência que integra o 

presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 18 de março de 2022. 

 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 29/2022, em 18 de março de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


