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RE PÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADo Do PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PROCESSO ADNI I N ISI'IIAI.IVO DE DISPET\.SA

DA III.-INDAMEN'IAÇÁO LECAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se lundamentada no art. art.24. inciso
lV, da Lei Federal n 8.6ó6, de 2l de jLrnho de l99i e suas alterações posteriores, confornre diploma
legal suprac itado.

ArÍ.24- Édispensável a licitação:

I - OMISSIS

I L' - "nos ctLst.t.t de energêttcia ou de c'alamidade públicu. quundo caracteri:alo
Lu gêncitt dc utendimenlo de siluaÇào que pct.tsct ocasíonar prejuízo ou comprorueter u segurançu de
pessoas, ohras, ser-viços, equipamenlos e outros bens, públicos ou particulares, c somente poro o:i

bens necessáríos ao atendimento da situacão emergencial ou calamitosa e poro as parcelus dc
ohras e servíços que [)ossam ser cctncluidas no prqzo mírimo tle 180 (cento e oitentLt) día.\
LonseÇutivo:; e ininten'uplos, contqdos dq ocorrência da energência ctu calanidacle, veluclo ct

prorntgoçcio clo.s t cspeL'tíyos controtos: "

Ct»tsiderando a neccssid.tde dos serviços públicc.ts, cctttsiderando uinclu a ntrrclunçu
de gestão e a constataÇão de que todas as Secrelarias Municipais foram encantradas desprot'ido.t
de condições mínimas de funcionamento de serviços essenciais. a Adminístração Municipal
enlcntleuc1ucocaSoemPautacompreende-sena,,@,,prel,i.st«rul

f,\=' sst

A Corrissão de LicitaÇão do Municipio de I'l'AITUBA, através do(a) FUNDO
I\IUNlCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, consoante autorizaÇão do(a) Sr (a).SOLANCE
MOREIRA DE ACUIAR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, vem abrir o presente

processo adrllini:rrariro para coNTRATAÇÃo DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÀO DE
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO:
RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAUENTO DE BILHE'TES EM
]'RljCHOS DE AMBITO NACIONAL PARA DESLOCAMENTOS NECESSARIOS DO
ITUNDO MI]NICÍP.tI UP ASSISl'HNCIA SOCIAL ITATI'T-IBA.
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art. 21. lV cla Lei suprucítada. Coníorme DECRETO MUNICIPAL N" 015/2017 DE 2 dejanairo de

20l7 e suas alteraÇões posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇAO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do
Município de ITAITUBA. atendendo à demanda da (o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, com lulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.' 8.666193, em obediência ao Princípio da

Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o

caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

A CONTRÂTAÇÁO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÀO DE
SERVIÇO DE ACENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO:
RESERVA, EMISSÀO, REMARCAÇÃO E C.{NCEI-,{MENTO DE BILHETES EM
TITECHOS DE ÂMtsITO NACIONAL PARA DESLOCAMENTOS NECESSARIOS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOClAl,. terr por obietivo suprir its necessirlades.
alendendo a demancla da Secretaria e Diretorias conr trânslado dos seus colaboraclores enr

deslocanrento a serviço da Adnrinistraçào Pública.

Ainda assim entendo que tâl serviçô é extremamente necessário para nranter
o tlrrcionanrento das FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL em níveis básicos de

Íi rcionamento. A Administração pensando em resolver imediatamente o problema optou por
adquirir as materias através da compra direta, por meio da Iegalidade prevista nesta j ustificat iva.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

qLre nos pernrite interir qLre os preços erlcontratl-se conpatível com a realidade merca grca

(r

o
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A escolha da (s) proposta (s) mais vantajosa (s). foi (ranr) decorrente de
uma prévia pesqr-risa cle nercedo ertre as crrpresas: J P DA CONCEIÇÃO SERVIÇOS
PUtsLICIl'ÂRIOS E OPERADOITA DE VIAGENS. lnscrita no CNPJ N" 14.678.118i0001-88
no valor de RS 35.000,00 (trintâ e cinco mil reais) conr desconto de l0% sobre o percentlral da

taxâ de serviço limitado a RAV( Renruneração De Agentes De Viagens). LINDA VIAC[f,,ls E
TURISMO Inscrita no CNPJ N" 07.146.87210001-01 no valor de R$ 35.000,00 (trintâ e cinco mil
reais) conr desconto de l50á sobre o percentual da taxa de serviço limitado a RAV (Renruneraçào
De Agentes De Viagens). VIA BRASIL VIAGENS E TURISMO, Inscrita no CNPJ N"
01.759.915/0001-36 no valor de RS J5.000,00(trinta e cinco mil reais) com desconro de 200ó
sobre o percentual da taxa de serviço lirnitado a RAV( Remuneração De Agentes De Viagens). o
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Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com VIA BRASIL
VIAGENS E TURISMO. lnscrita no CN PJ N' 04.759.91 5/000 I -36 no valor de R$
35.000,00(trintà e cinco mil reais) com desconto de 20% sobre o percentual da laxa de serviço
limitado a RAV (Remuneração De Agentes De Viagens), levando-se em consideração a melhor
proposta ofertada, confonne documentos acostados aos autos deste processo.
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