
PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E 
COMPRAS – DLC
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

   JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 07/2021-024-CPL/PSMG 
(Dispensa de Licitação nº n.º 7/2021-005-DL)

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE

INTERNET DEDICADO E LINK BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E FUNDOS/SECRETA-

RIA.

BASE LEGAL

Ao caso em comento aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, Inciso IV, c/c art. 26 da

Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada. 

CONTRATADO (A)  :  

SEA TELECOM, CNPJ N° 25.450.139/0001-68

 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL de São

Miguel  do Guamá/PA, consoante autorização do Sr.  Eduardo Sampaio Gomes Leite,

Exmo Prefeito deste município, vem apresentar as justificativas alusivas ao presente pro-

cesso administrativo, que visa a futura: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-

DA EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E LINK BANDA LAR-

GA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MI-

GUEL DO GUAMÁ E FUNDOS/SECRETARIA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O conceito de emergência na administração pública é capaz de justificar a dispensa do

procedimento licitatório, devendo estar respaldado em situação atual, inevitável e decor-

rente, sobretudo, de fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa ser evitado.
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A dispensa de licitação por emergência tem lugar quando a situação que a justifica exige

da Administração Pública providências rápidas e eficazes para evitar ou ao menos mino-

rar as consequências lesivas à coletividade.

Nesse contexto, nota-se respaldo legal no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, do qual

prevê a possibilidade de dispensa de licitação em casos de situação emergencial e/ou

de calamidade, senão vejamos:

Art. 24, 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 so-
mente para os bens necessários ao atendimento da  situação emer-
gencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que pos-
sam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias con-
secutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou ca-
lamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Quanto ao que dispõe o referido artigo da Lei nº. 8.666/93, vejamos o que a respeito,

nos ensina o Dr. Antônio Carlos Cintra do Amaral:

“A emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação do
procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente:
um caso é de emergência  quando reclama solução imediata,  de tal
modo que a realização de licitação, com os prazos e formalidades que
exige, pode causar prejuízo à empresa (obviamente prejuízo relevante)
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou bens, ou,
ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade de suas ati-
vidades específicas. Quando a realização de licitação não é incompatí-
vel com a solução necessária, no momento preconizado, não se carac-
teriza a  emergência”  (Licitações nas Empresas Estatais.  São Paulo,
McGraw Hill, 1979, p.34). 

O professor e mestre em Direito Administrativo, reconhecido nacional e internacio-

nalmente. Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em sua obra CONTRATAÇÃO DIRETA

SEM LICITAÇÃO, expõe:
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“Para  que  a  situação  possa  implicar  na  dispensa  de  licitação
deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal preenchendo to-
dos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao
administrador, encontrando-se as hipóteses de licitação disponível pre-
vistas expressamente na Lei, numerus clausus, no jargão jurídico, que-
rendo significar que são apenas aquelas hipóteses que o legislador ex-
pressamente indicou que comportam dispensa de licitação”. (JACOBY
FERNANDES, Jorge Ulisses. Contratação direta sem licitação. Brasília:
Brasília Jurídica, 1995.p.156).

Para Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, a emergência é caracterizada:

Pela inadequação do procedimento formal licitatório ao caso con-

creto. Mais especificamente: um caso é de emergência quando reclama

solução imediata, de tal  modo que a realização de licitação, com os

prazos e formalidades que exige, pode causar prejuízo à empresa (ob-

viamente prejuízo relevante) ou comprometer a segurança de pessoas,

obras, serviços ou bens, ou, ainda, provocar a paralisação ou prejudi-

car  a  regularidade  de  suas  atividades  específicas.  (FIGUEIREDO,

1994, FERRAZ, 1994, p. 94).

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/PRESTADOR

O prestador do serviço está sendo o escolhido pois: 

1) é do ramo pertinente ao objeto demandado. 

2) apresentou toda a documentação pertinente a habilitação, regularidade fiscal e tra-

balhista, qualificação econômico-financeiro e qualificação técnica.

3) O preço está em conformidade com o de mercado, o que caracteriza a proposta do

contratante mencionado como mais vantajosa para a Administração.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem maiores aprofunda-

mentos, que o valor está adequado ao praticado, notadamente considerando-se a pes-

quisa de preço em apenso aos autos. 
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Insta salientar que o setor de compras realizou cotação de preços com as empresas:

SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA e HALLEY TELECOM CO-

MERCIO & SERVIÇO LTDA, porém a empresa SEA TELECOM foi a que apresentou um

menor valor e enviou as documentações solicitadas, bem como demonstrou a disponibili-

dade imediata para o fornecimento dos serviços descritos no termo de referência e/ou in-

formação na demanda dos serviços necessários.

Desta feita, a disponibilidade imediata dos serviços e o encaminhamento das do-

cumentações, foram fatores fundamentais para a escolha, tendo em vista a urgência da

aquisição dos produtos. 

Em tempo, os preços ofertados pela empresa SEA TELECOM estão equiparados

com a média praticada, conforme se verifica comparando-o com os dados constantes

no Mapa Comparativo de Preços, apenso aos autos.   

Assim, submeto a presente justificativa a análise, deliberação e posterior ratifica-

ção do Ordenador de Despesas responsável para os fins do disposto no caput, do art.

26 da Lei nº 8.666/93.

São Miguel do Guamá - PA, 08 de Janeiro de 2021.

__________________________________________

EDIVANE TRISTÃO DOS SANTOS ALVES
Presidente da CPL 
Decreto 027/2021
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