
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA5IL

ESTADO DO PARÁ

Município de ltaituba

PROCESSO ADMI NISTRATTVO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Muicípio de ITAITIJtsA. atrares do(a) MIIIICIPIO
DE ITAITUBA, consoante autorização do(a) Sr(a). VALMIR CLIMACO DE AGL'IA R.

PREI'-EITO, r'em abrir o presente processo administÍativo para Recuperaçio Emergenciel de

35,00 km de Estrada do Pimental, Trecho: Pontc do Km 12,00 da referids estrada à Ponte do

Km 47 ne divisa tom o Trairão para atender ss demandas da Secretaria Municipal de

Infraestruturâ do Muoicípio de ltaituba-Pará. Fundamentação Legal art 24, inciso IV da Lei
n'8.6ó6193 e suas alúerações e, I)ecreto n'OI2ODOIT COMDEC de 25 de íevereiro de20l7 e

suas alterações.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A pÍesente üspensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24. inciso IV.
da Lei Fcderal n 8.666. de 2l dc junho de 1993 e suas alteragõcs posteriores e. Decreto no

0l20l20l7 COMDEC, de 25 de fevereiro de 2017 e suas alteragões posteriores conformc diploma

iegal supracitado.

Art.24- E dispensárel a licitação

I - OMISSIS

IV - "nos casos de emeryência ou de calamidade púhlica, quando caracterizada
u'gência de atendinEnto de situação que possa ocasionar pre.iuitt ou comprometer a segut'ança de
pessoas, obras. seNiços. equipamentos e outros bens, públicos an paúicttlarcs, e somente patct os
bens necessaios ao aÍendimenlo da srqraçâo çlsgICsnsiat ou ca!a!ai64 e para os porcelos de
ohras e sentiços que possqm ser concluídas no pruEo míuimo de 180 (cento e oitenta) dias
coflseanti\{,s e inintenltptos, contados dq ocorrência cla emergência ou calqmidade. vvdodo ct

prorrogaçdo dos respectivos contratos: "

Cttnsiderundo a necessidade dos seniços ptiblicos, considerundo oinda o periodo
de chuvas intensas na reqião do tmnicípio de hoituba, causando cruteras, desabamentos nas
estradas ricinais impedindo s passagem dos colonos, cgicultores e transeuntes ditursos e, aitdo
mais <liJicultando os seniços pitblicos essenciais, considerando a intraJegabilidade nqs mesmas
coloctutdo e risco a t,ida dos lranseunles, q Administração Municipal enlendeu que o caso em
pauta compreende-se na "situdciio emcrgarcial e (nhmilosa" prevista no art. 21- IV do l,ei
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supracitado. Conforme DECRETO MIINICIPAL N" 120 2017 DE 25 de fetrciro de 2017e w«s
aherações ,r,igentes.

JL]STI I'ICAT I VA DA CONTRATAÇ,{O

O presente processo administÍativo tem por objeto suprir as neccssidades do
Município de Itaituba- âtendendo à demanda da Prefeitura Municipal de ltaituba. com fulcro no art.

24. inciso IV, da tci n." 8.66ó193 e Decreto n" 0120/2017 de 25 de fevereiro de 2017 e suas

allerações posteriores, em obediência ao Principio da Continuidade do Sen iço Público, que por sua

vez. viabiliza a contratação em comento, tomando o caso em questão, dentro das cxigências
requeridas por este dispositivo.

A estrada de Pimental enconúa-se inÍafegáyel em virtude das forles chuvas
quc assolam a nossa região. Os moradorcs da zona rural se deslocam a pé, montados eÍn animais ou
em motos nos dias sem chuvas, pois nos dias de chuvas inknsas não tem como realizar o hajeto. a
estrada fica bastante lisa e os riscos de desmoronamentos é constante. causândo \'ários
inc identcs/acidentes na mesma.

Com a rccuperagão emcrgencial da Estrada do Pimental scrão atcndidas inúmcras
lamílias de agricultores. assim como moradores de comunidades que necessitam tÍansitar pela
mcsma, até a cidade de Itaituba. Constatou-se. através do Laudo Tecnico ainda que. há a

nccessidade de restauraçâo enrergencial da via quc se encontra bastante danificada. dificultando a

passagem de todas as pessoas que poÍ ali transitam.
A contratação emergencial de recuperação da estrada se faz necesúria em

dccorrência do período de intensas chuvas ocasionando danos nas vias de acesso a zona rural-
atrarés de inundagôes- aberturas de crateras com danos ao patrirnônio público e prejuizos a

particnlares, ernbasada no art. 24, inciso IV da lei n"8.666/93 e suas alterações e Decreto no

0120/2017 COMDEC. de 25 de Fevereiro de 2017 e suas alterações, reconhecido pela Portaria n'32
de 16 de março de 2017 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Ministério da
Irrtcgração Nacional. publicada no DOU n" 54 de 20 de m aÍço de 2017.

A Administração pensando em resolver imediatamente o prólema optou pela
contratação de empresa especializada em terraplanagem paÍa prestação de sen'iço emergencial
através da contratação diÍeta, por meio da tegalidade prevista nesta justificativa, pois a mesma não
possui máquinas suficientes para tal recuperação.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A tabela de preço para execução do scn iço de tenaplanagem se baseia na tabcla do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e lndices da Construção Cn.il (SINAPI) regulamenLado
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pelo Decreto n' 9.983/2013. cncontrada no site i - ref. 02/201,7. A escolha da (s)

proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente dc uma pÉvia pesquisa de mercado entre as

cmprcsasA escolha da(s) proposta(s) mab vantajosa(s), foi(ram) deconente de uma prévia

pesquisa de mêrcado entre as empíesas: W T ENGENHARIA & CONSLTORIA LTDA-ME
inscrita no CNPJ 17 .243.7271000140 proposta no valor total dc 392.356-l I (Trczentos e Nor,cnta c
Dois Mil e Trczentos c Cinquenta e Seis Reais e Onze Ccnta'r.os)- CM & EF COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ 09.319.57210001-02 proposta no lalor total dc
396.+86-72(TrezontoseNovontaeSeisMrleQuatroccntoseOitentaeScisReaiseSetentaeDois
Ceirtar.os). C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ
01.252.52910001-53 proposta no valor total de 402520.77 (Quatroccntos e Dois Mil. Quinhentos e

Vintc Rcais e Sctenta e Setc Centavos). o que nos pcrmile inferir que os preços cncontram-sl'
compatível com a realidade mcrcadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com W T
ENGENHARIA & CONSLTORIA LTDA-ME inscrita no CNPJ 17 .243 .727 /0001 40 proposta

no valor total de 392.356.1I (Trezentos e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais
e Onze Centalos), levande.se em consideração a melhor proposta ofertada. conforme documentos
acostados aos autos deste processo.

ITAITUBA de 2017

CLAUD SIS ALVES
Licitaçâo
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