
PROCESSO Nº 031/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

CREDOR:   Luiz Zanchet Ltda 
CNPJ nº:              12.497.435/0001-72 
OBJETO:   Aquisição de óleo diesel BS500 e S10 para utilização nos veículos 
e máquinas da Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul 
BASE LEGAL:  Art. 24, inciso IV 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 10.000 litros óleo diesel BS500 e 5.000 litros óleo diesel 
S10 para utilização nos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Coqueiros do 
Sul. 
 A contratação se dá com base no inciso IV do Art. 24 da Lei de Licitações, tendo 
em vista que o Município cancelou o Registro de Preços decorrentes da Licitação nº 
001/2018 por interesse público, eis que o preço registrado, o qual o fornecedor pleiteava 
inclusive majoração sob o argumento de aumento de seus custos (Art. 65 inciso I alínea 
“d” da Lei 8.666) fato que fazia com que o preço registrado ficaria muito acima do preço 
de mercado.  
 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. 
  Desta forma, ante a informação de que não há mais estoque destes insumos, 
extremamente necessários aos trabalhos da secretaria municipal de obras e secretaria 
municipal da agricultura, caracteriza-se a emergencialidade, motivadora da aquisição 
por dispensa de licitação, refira-se a valores consideravelmente inferiores aos preços 
que constavam da ata de registro de preços. 
  Há que se referir que a empresa credora mantem contratos com vários entes 
públicos como fornecedora de combustíveis, sendo empresa renomada na atividade em 
nossa região. 
 Diante da extrema necessidade da compra deste produto, a Comissão de 
Licitações promoveu ampla pesquisa de preços, e selecionou o menor preço, sendo 
para o BS500 o valor de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos) por litro e para 
o óleo diesel S10 o valor de R$ 3,04 (três reais e quatro centavos) por litro, para a 
formalização da compra, conforme pode ser verificado nos orçamentos anexos.  
  Neste momento entende esta comissão realizar a aquisição de 10.000 litros de 
diesel comum BS500 e 5.000 litros de óleo diesel S10, sendo esta quantidade suficiente 
até que se realize novo processo licitatório para registro de preços. O valor total da 
compra ficará em R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais). 
 A Lei de Licitações traz as seguintes disposições: 
 

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; 

 
  Ainda, de se inferir que o preço proposto, para fins da presente aquisição, são 
muito inferiores 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 IV, 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 04 de abril de 2018. 

 
 

Alan Petry 
Presidente da Comissão  

 
         

Hellen Sudbrack 
Membro da Comissão de Licitação  

Diones Seffrin Viebrantz 
Membro da Comissão de Licitação 

 
 
 
  Ratifico a presente Justificativa de Dispensa de Licitação 
 
 
 
 
 

Valoir Chapuis 
Prefeito Municipal 


