
Estado do Pará
GOYERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA, consoante ar.rtorização do(a) S(a). SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR,
SECRETARIA MUNICIPAL, vem abrir o presente processo administrativo para AGENCIMENTO DE
PASSAGENS FLUVIAIS ITAITUBA/SANTAREM E SANTAREM/ITAITUBA PARA ATENDER A DEMANDA
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSTSTENCIA SOCIAL

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no afi. art. 24, incrso lV, da Lei Federal
n 8.666, de 21 dejunho de [993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado.

Art.24 - E dispensável alicitação

I - OMISSIS

IV - "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando coracterizada urgência de
sÍendimento de siluação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a seguranÇa de pessoas, obras, serviços,
eqlipameníos e outros bens, ptiblicos ou porticulares, e somenle para os bens necessarios ao alendimenÍo da
situaÇão emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prozo
mtttinro de 180 (cento e oitenta) dias conseculivos e ininternptos, contados da ocorréncia da entergência ou
calamidade, vedada a prorogação dos respeclivos contraÍos: "

Considerando a necessidade dos serviços públicos, considerando aintla a mudança de gesuio e q constalação o de
que todas as Secretarias Municipais foram encontradas desprovidas cle condiçõe.; mínimas cle Jüncionamento de
serviços essenciais, a Administração Municipal entendeu que o caso em pauto conpreende-se no "t!!!!gsig.
emergencial e calamitosa" prevista no art. 24, IV da Lei supracitach. ConJ'orme DECRETO MUNICIPAL N'
015/2017 DE 2 de janeiro de 2017. Juntamente com prorrogaçtio DECRETO MUNICIPAL N' 106/2017 de 16 tle
.lêvereiro de 2017.

JUSTI FICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de
ITAITUBA, atendendo à demanda da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA, com
t'ulcro no art. 24, inciso lV, da Lei n.'8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Servi PÍrblico, qLre

por sua vez, viabiliza a contÍâtação em comento, toÍnando o caso em questão, dentro das exigên ueridas por
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DB ITAITUBA

este dispositivo

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de
mercado entre as empresas DINIZ NAVEGAÇÕES LTDA no valor de RS 21.800,00(vinte e um mil e oitocentos
reais), T.L.P COIMBRA NAVEGAÇÕES EPP no valor RS 21.800,00(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 compatível com a realidade mercadológica.

. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com EMPRESA DE NAVEGAÇAO
Êíl-oN Rocun TRANSPORTES LTDA-ME, no valor de R$ 2l .400,00 (vinte e um mil, quarrocentos reais),
levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

ITAITUBA - PA, I4 de 2017
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