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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 86/2022-CPL/PMSMG 
Dispensa de Licitação nº n.º 7/2022-0026

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE

OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DO RAMAL DA BACABEIRA, LOCALIZADA

NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, EM CARÁTER

EMERGENCIAL.

CONTRATADO (A)  :    OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EM GE-

RAL EIRELI. 

CNPJ: 18.833.321/0001-32

 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL de São Mi-

guel do Guamá/PA, consoante autorização do Secretário de Finanças, Sr. Paulo Henrique de Car-

valho Vieira, vem apresentar as justificativas alusivas ao presente processo administrativo, que

visa a futura:   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO

DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DO RAMAL DA BACABEIRA, LOCALIZA-

DA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, EM CARÁ-

TER EMERGENCIAL.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, informa que as fortes chuvas ocorridas entre os dias 20 e

22 de maio de 2022 causaram danos a referida ponte, fato este que têm prejudicado cerca de 10

comunidades que ficaram parcialmente isoladas, pois a estrada onde se localiza a ponte da Baca-

beira, conhecida como Estrada da Cachoeira, é via de acesso principal a população da zona rual ao

perímetro urbano. Dessa forma existe a necessidade emergencial de recuperação da ponte, uma
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vez que a população precisa ter acesso a serviços essenciais de políticas públicas, tais como saúde

e educação. Vale ressaltar que o trecho faz parte da rota do Transporte escolar da rede Municipal

de Ensino, além de ser uma via fundamental para o escoamento dos produtos da agricultura famili-

ar.

Diante dos fatos apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura encaminhou o Relatório

Técnico, o memorial descritivo e especificações técnicas, planilha orçamentária e demais docu-

mentos componentes do Projeto de engenharia referente ao objeto solicitado para que sejam provi-

denciados os meios legais para a resolução deste problema.  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, da Lei Fede-
ral nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supraci-
tado. E se justifica pelos seguintes motivos.

Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendi-
mento 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 con-
tratos; 

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.

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

mencionado como mais vantajosa para a Administração.
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO

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

que o valor está adequado ao praticado, notadamente considerando-se a  pesquisa de preço em

apenso aos autos. A mesma foi realizada com as empresas: SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES

LTDA, KONCRETA CONSTRUTORA EIRELI EPP e OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E

CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI, nela constatou-se que a empresa  OLIVEIRA COMÉR-

CIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI foi a que apresentou um menor valor

e enviou as documentações solicitadas, bem como demonstrou a disponibilidade imediata para o

fornecimento dos serviços descritos no Projeto de engenharia  e/ou informação na demanda dos

serviços necessários.

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

ções, foram fatores fundamentais para a escolha, tendo em vista a urgência da realização do ser-

viço. 

Em tempo,  os  preços  ofertados  pela  empresa  OLIVEIRA COMÉRCIO,  SERVIÇOS E

CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI,estão equiparados com a média praticada, conforme se

verifica comparando-o com os dados constantes no Mapa Comparativo de Preços, apenso aos au-

tos.

São Miguel do Guamá - PA, 31 de maio de 2022.

__________________________________________

Edivane Tristão dos Santos Alves
Presidente da CPL 
Decreto 012/2022
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