
PROCESSO Nº 028/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

CREDOR:   VERNO LEONHARDT E CIA LTDA 
CNPJ nº:              08.407.768/0006-09 
OBJETO:   Aquisição de gasolina comum para utilização em veículos da 
Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul 
BASE LEGAL:  Art. 24, inciso V da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL, através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria nº 006/2018, vem justificar o procedimento de dispensa 
de licitação para aquisição de gasolina comum para utilização nos veículos da Prefeitura 
Municipal de Coqueiros do Sul.  
 A contratação se dá com base no inciso V do Art. 24 da Lei de Licitações, tendo 
em vista que o Município levou a cabo um pregão presencial para a aquisição de 
gasolina comum, em que não acudiram interessados à licitação, conforme pode ser 
verificado no Aviso de Pregão Deserto em apenso. 
 A Comissão de Licitação fez uma consulta ao responsável pelo estoque de 
combustíveis, e foi constatado que não haveria tempo hábil para realização de mais um 
pregão presencial, tendo em vista que o estoque está findando. 
 Diante da extrema necessidade da compra deste produto, a Comissão de 
Licitações promoveu ampla pesquisa de preços, e selecionou o menor preço, R$ 4,040 
por litro, para a formalização da compra, conforme pode ser verificado nos orçamentos 
anexos e no levantamento de preços da ANP.  
  Neste momento entende este pregoeiro e equipe de apoio realizar a aquisição 
de 5.000 litros de gasolina comum, sendo esta quantidade suficiente até que seja 
realizado novo processo de compra. O valor total da compra ficará em R$ 20.200,00.  
 A Lei de Licitações traz as seguintes disposições: 
 

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 pré estabelecidas. 

 
  Ademais, de se inferir que o preço proposto, para fins da presente aquisição, é 
consideravelmente inferior ao preço de bomba de fornecedor (Postos de Combustível) 
e aos preços médios da região divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). 
  
 
 
 
 
 Assim sendo, atendendo o disposto no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, 
apresentamos a presente justificativa para ratificação do Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, posterior publicação no Site Oficial do Município e afixação no quadro mural 
de publicações da Prefeitura Municipal.  

 
Coqueiros do Sul – RS, aos 05 de março de 2018. 

 
 



          Alan Petry                                          Hellen Sudbrack 
 Presidente da Comissão de Licitações              Membro da Comissão de Licitações 

 
 
 
  Ratifico a presente Justificativa de Dispensa de Licitação 
 
 
 
 

VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 


