
, PROCE§SO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA
, .' ll

ft"r I
A Comissão de Liqitaçao do Município de ITAITUBA, através dola) MLTNICÍPIO

DE ITAITUBA, consoante autoriuçâo do(a) S(a). VALMIR CLIMACO DE AGUIAR,
PREFEITO, vem ábrh o'presente processo administrativo para Recuperação Emergencial de

- 27,00 -km de Estrâda Vicinal Guaj4rá/Mamurú, Trecho: 15 km da Estrada Farturão à

entrada da Vicin-al dó Pote para.atender as demandas da Secretaria Municipal de

lnfraesarutura do Municipio de ltâituba-Pará. Fundamentaçâo Legâl art. 24. inciso IV tla Lci
n" 8.666/93 e suas alterirções e, Decreto n" 012012017 COMDEC de 25 de fevereiro de 2017 e

suas âlterâções.

DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL

EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ii ESTADO DO PARA

r. Município de ltaituba

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art.24, inciso lV.
da Lei Federal n 8.666, ,de 2l {e juúo de 1993 e suas alterações posteriores e, Decreto no

Ol2O/2017 COMDEC, de.25 de feverdiró de 2017 e suas alierações posteriores confonne diploma
legal supracitado. - - -, !

dispensável a licitaçào:

I - OMISSIS

bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de

IV -- "nos'casos de. emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situaÇào que possa ocasíonar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços,'êquipamentos e outros bens, públicos ou parÍiculares, e somente paro as

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) días
consecutivos <-.ínínterr plos, contçdos da ocorrência da çmergência ou calamidade, vedada a

,. prorrogação dos reppectiws c-ontratos; '-'

ttt' "

i'
Consider'ando a necessidade dos sertiços públicos, considerando ainda o período

de chuvas in[ensas na região do,município de ltaítuba, causando crateras, desabamenlos nas
estradas vicinais impedíndo q pass,agem dos colonos, agrícultores e transeunte.t diversr.ts e, ainda
mais dificultando os serviços públicos essencíais. considerando a intrafegabilidode nes mestnLls

9oloca1tdo em risco. a vida dos transeu1tes, a Administraçào Municipal entendeu que o coso em

pauta compreende-_qe na- "s uacão emergencial e calamitosa" prevísta no art. 21, IV da Lei
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TO MUNICIPAL N" 120/2

a

017 DE 25 de fevereiro de 2017e suas

, JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇAO

J--i - I

: -É preqente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do

Município de Itaituba, atendendo à,pemanda da Preleitura Municipal de ltaituba, com fulcro no art.

24, inciso IV, da tri n\'-r8.666/93 e Decreto n" 0120/2011 de 25 de ferereiro de 2017 e suas

alterações posteriores, 
"rtób"diêr.iu 

uo Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua

vez, viabiliza â contratação em comento, tomando o caso em questão, dentro das exigências

requeridas por este dispositivo.': "., ..- Á-Vicind ' Güjará/Mamuú encontra-se interditada em 03 (três) pontos em
,,virtude das fortes-chuvas que assolam a nossa região, obrigando os agricultores a se deslocarem a
pé, montados em animais ou-erq motos nos dias sem chuvas, pois nos dias de'chuva fica
intrafegável a mesma, eqcarecendd desta forma. a passagem que lhe são cobradas e dirninuindo r
margem de lucros dos seui produtos que são levados para vender às feiras de Itaituba, pois não há

ouha opção de vicinal para o tráfego, pois a única altemativa seria a vicinal do Universo mas a

mesma também está intrafegável.-", ,{ Vicinal GuàjaríMamurú dá acesso a diversas comunidades ondem residern e
. trabalham pequenôs agdcútores-j -como: Comunidade Guajará, Comunidade Santa Maria.
Comunidade Mamuni Comunidadg do Pote e Comunidade Pantanal de Areia, como demonstra nas

imagens em anexos. Sm.qtras comünidades dessas, há escolas municipais e os alunos mais distante'
estão impedidos de assistir aulas pelo motivo da vicinal está com o trônsito inrerrompido.
Constatou-se, através do Laudo de-Vistoria Técnica no 007 -2017 ainda que, a vegetação lateral está
tomando a estrada impedindo que o sol enxugue mais rápido a umidade dar .onitant.r chuvas que

-*A contratação emergencial de recuperaEâo da estrada vicinal se faz necessária
em decorrência do períodç de intensas chuvas ocasionando danos nas r ias de acesso a zona rural.
alravés de inundaçôes, .pbenuras 3e crateras com danos ao patrimônio público e.prejuízos a

paniculares. embasada nd ait. 24,'inciso lV da lei n"8.666/93 e suas alterações e Decrero no

0120/2011 COMDEC, de 25 de Feíereiro de 2017 e suas alterações, reconhecido pela Porraria no32
de 16 de março {e 2017 da Secletaria Nacional de Proteçào e Defesa Civil - Ministério da
Integração Nàôipnal, publicada no DOU n" 54 de 20 de março de 2017.

contratação de empresa especializada em terraplanagem para prestação de serviço emergencial
através da contratação dirgta,. por úeio da legalidade prevista nesta justificativa, pois a mesma não
possui máquinas suficientes para tal recuperação. ,
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO

j.

Â tabeta de preço para execugão do serviço de terraplânagem se baseia na tabela do
Sistema Nacional de ?esquis.a_ de Custos e Indices da Constrúção Civil (SINAPI) regulamentado

,,pelo Decreto n".9983l2OL3,gncontrada-.no site www.caixa.gov.br, ref.02/2017. A escolha da (s)

proposta(s) mais vantajosê(s), foiúam).deconente de uma prévia pesquisa de mercado entre aj
empresasA escolha; da(s) pioposíà(s) mais vantajosa(s), íoi(ram) decorrênte de uma prévia

pesquisa de mercado enih-as emiresas: W T f,NGENHARIA & CONSLTORIA LTDA-ME
inscrita no CNPJ l7 .243.727 /000 b00 proposta no valor total de 189.055,50 (Cento e Oitenta e

Nove Mil e Cinquenta e Cinco.Reais e Cinquenta Cenravos), CM & EF COMÉRCIO E
SERVIÇOS -LTDA-ME inscrita no CNPJ 09.319.57210001-02 proposta no valor totai de

.187.255,20 (Cento-e Oitentâ.e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).
C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-MD nscrita no CNPJ 04.252.529/0001-
53 proposta no valor total de L99.784,70 (Cento e Novenla e Nor e Mil e Setecentos e Oitenta e

Quatro Reâis e Setenta Cêhtavos), ó que nos permite inferir que os preços encontram-se compativel
com a realidade mercadológica. -t

'
'-Face áo exposto, à contratação preténdida dêve ser realjzada com CM & EF

. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ 09.319.57210001-02 proposta no valor
total de 187.255,20r(Cento e Oitenta e .Sete Mil e Duzentos e Cinquenrr e Cinco Reais e Vinte
Centavos), levandolse .em ôoyrsidêiaçao a melhor proposta ofenrda. conlorme documenros
acostados aos autos destelrocesso. ;
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