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GO\IER\O [IU\ICIPÂL DE I'IAIl'UBA
PREITEITURA }IUNICIPÂL DE ITAITUBA

PROCESSO AD}1I}*I S'TRA'I'I VO DI' DISPE\SA

A Comissào de Licitação do Município de ITAITUBA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA, consoante autorização do(a) Sr(a). VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL,
Yem abrir o presente processo administrativo para Agenciamento de passagens flur,iais ltaitr.rba,'Santarem e

Santarem/ltaituba, para atender a dernanda do Municipio de Itaituba.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

AÍt.24 - E dispensável a licitação

I . OMISSIS

lV - "nos casos tle emergência ou de calumidatle ptibliru, tluando «tracterizaclo urgênc:iu de
alendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comproneter o setlt)rança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou porticulares, e somente para os bens necessários ao atendimenlo do
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obros e serviços que possam ser conclttídas no prazo
mú.rimo de 180 (cento e oitenla) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, veclada a prorrogação dos respeclivos conlratos; "

Consideranclo « necessidade dos serviços públicos, considerantlo ainda u nudançu de gestíto e o conslltaçiio o de
Vque lodas us Secretarias Municipais .l'oram en(o tro(lus desprovítlus de condições míninas de .luncionamento de

serviços essencicris, a Ar)ninistraçào Municipal entendeu que o cuso em poutu contpreencle-se nu "silucrcõtt

e tergeutk e ctktmitostt"
045/2017 DE 2 de janeiro de 2017. Juntamente con prorrogaçcio DECRETO MUNICIPAL N" 106/20t7 de l6 de

.fét,ereíro cle 201 7

J USTIf ICA'I'I\/A DA CONTITA'I'AÇÀO

O presente processo administÍativo tem por objeto suprir as nccessidades do Municípro tie

ITAITUBA, atendendo à demanda da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, co fr.rlcro no art. 14, inciso

IV, da Lei n." 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço PÍrblico, sua vez, viabiliza a

contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas p srtrvo

N{es

prevista no erl. 24, lV (la Lei suprlcitacla. Conlbrme DECRETO MUNICIPAL N"

r este dis
uep

ROD. TR\\S.\IlÀZO\lCA Cr lo'RLA Â\fXO ÁO Ct\ASl0 tlL\

20tí

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso lV, da Lei Federal
n 8.666, de 2l deyunho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado.
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COVERNO N{UNICIPAL Dlj I'I'AI'I'UI}A
PIIEFEITURA NI UNICIPAT, DE I1'AITUI]A

JUSTIFICA'[IvA DO PITEÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de urna prévia pesquisa de
mercado, entre as empresas DINIZ NAVEGAÇÔES LTDA no valor de RS 21.800,00(vinte c um mil e oitocentos
reais), T.L.P COIMBRA NAVEGAÇÔES EPP no valor RS 2l .800,00(vinte e um mil e oitocentos reais) e EMPRESA
DE NAVEGAÇÃO ERLON ROCHA TRANSPORTE LTDA ME no valor de RS 21.400,00(vinte um mil e

quatrocentos) o que nos permite inferir que os preços encontram-se compativ€l com a realidade mercadológica.

Fâce ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com EMPRESA DE NAVEGAÇAO
. .ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA-ME, no valor de R$ 21.400,00 (vinte e um mil, quatrocentos reais),v 

tevando-se em consideraçào a melhor proposta ofertada, conforme docruÍlentos acostados aos autos deste processo.
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