
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

                  A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de São Miguel do Guamá -
Pa, intermédio da Prefeitura Municipal, após autorização expressa do Exmo. Prefeito Municipal  -
Sr. Eduardo Sampaio Gomes Leite, vem abrir o presente Processo  Administrativo nº  7/2021-
056-CPL/PMSMG, que originou a Dispensa de Licitação nº 7/2021-015-DL para a CONTRATA-
ÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESA-
DAS, INCLUINDO OPERADOR/MOTORISTA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI-
NAIS E RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, POR
UM PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA..

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

             A presente Dispensa de Licitação estará respaldada/fundamentada no art. art. 24, inciso
IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diplo-
ma legal supracitado, e se justifica pelos seguintes motivos:

                A nova gestão administrativa municipal (ano de 2021), especialmente nova gestão da
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, verifica a imprescindibilidade em manter os servi-
ços acima descritos, uma vez que o instrumento contratual celebrado pela gestão anterior (CON-
TRATO N.º 20200369) em anexo, perdeu sua vigência em  31.12.2020, e devido a não ter sido
apresentado, pela gestão passada, o relatório de transição, esta administração ficou sem possibili-
dade de solicitar, via processo administrativo, a possível continuidade do contrato para o ano cor-
rente, e não havendo tempo hábil para trâmites internos relativos à abertura de novo certame pú-
blico, afim da contratação do objeto desta justificativa, a atual administração teve de tomar as de-
cisões de contratação por dispensa, ora justificada.

                 Considerando ainda que as demandas são frequentes/habituais, e a necessidade de re-
cuperação de vias urbanas e vicinais de São Miguel do Guamá, esta Prefeitura Municipal não en-
contra outra alternativa senão a efetivação de contratação direta, até abertura de certame público
visando o atendimento da necessidade adequada/real, pois os serviços de recuperação de vias
públicas e vicinais deste município não podem ser prejudicados pela ausência de planejamento
e/ou omissões de gestores públicos quanto a manutenção dos contratos.

             Desse modo, o serviço de recuperação de vias urbanas e vicinais é caracterizado como
de natureza imprescindível e deverá ser contratada de maneira emergencial, como fundamento ju-
rídico no Art. 24, IV da lei 8.666/93, e situações trazidas no presente caso concreto.
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Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93, dispõe: “.. nos casos de emergência ou
de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segu-
rança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, pú-
blicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendi-
mento 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 ocor-
rência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos res-
pectivos contratos.

             Diante de tudo o que foi exposto, notou-se a necessidade urgente de providências dessa
nova administração municipal para a não interrupção no serviço de recuperação de vias urbanas e
vicinais com a contratação de empresa para executar os mesmos, a fim de atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, cabendo a Prefeitura Municipal por meio do
servidor/fiscal designado pela fiscalização do Contrato firmado acompanhar e dar fiel cumprimento
da execução.

               

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

                 A empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 26.916.786/0001-85, foi a

empresa que apresentou a melhor oferta com base nos orçamentos consultados junto ao mercado

e anexados ao processo.  

          Conforme análise desta CPL a empresa vencedora apresentou documentos em conformida-

de com a legislação, os quais constam acostados aos autos deste processo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

                  A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mer-

cado, o que nos permite inferir que os preços se encontram compatível com a realidade mercado-

lógica. 

CONCLUSÃO

             Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa vencedora

pelo  menor  preço,  nos  seguintes  valores:  MAIS  BRASIL  CONSTRUTORA EIRELI,  CNPJ:
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26.916.786/0001-85 no valor global de R$ 629.250,00 (seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e

cinquenta reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme cotação de

preço e documentos acostados aos autos deste processo interno.

                  Atenciosamente.

São Miguel do Guamá/PA, 13 de janeiro de 2021. 

___________________________________________
EDIVANE TRISTÃO DOS SANTOS ALVES

Presidente da Comissão de Licitação
São Miguel do Guamá/PA

Decreto Nº 028/2021
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