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REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Município de ltaituba

PROCOSSO ADITINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissâo de Licitação do Município de ITAITUBA, através do(a) MUNICÍPIO
DE ITAITUBA, consoante aúorização do(a) S(a). VALMIR CLIMACO DE AGUIAR,
PREFEITO, vem abrir o presente processo administrativo para Recuperação Emergenciâl de
31,00 km de Estrade Vicinaig lado csquerdo da Estrada de Berreiraq Trecho: Vicinal União
pârâ âtender ss demandas da Secretaria Municipel de Infrrestruturâ do MunicÍpio de
Itâituba-Perí FundâmentâÉo Lêgal srt 2d inciso Mâ t€i n'8.666/93 e suâs alterações e,
Decreto n" 0120Í2017 COMDEC de 25 de Íeyereiro de 2017 e suas alterações.

DA FUNDAIV1ENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontrâ-se fundamentada no aÍÍ.24, inciso IV,
da Lei Federal n 8.666, de 2l de junho de 1993 e suas alteraçõ€s posteriores e, Decreto no

0120/2017 COMDEC, de 25 de fevereiro de 2017 e suas alterações posteriores conforme diploma
Iegal supracitado.

I . OMISSIS

IY - "nos casos de emergêncía ou de calamidade pública, qrnndo caracterizada
urgência de otendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segwança de
pessoas, obras, serviços, equipottentos e outros bens, públicos ou parliculares, e somenle para os

bens necessários ao atendimento da situacão emereencial ou calamitosa e Wa os parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prcao máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterntptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidode, vedada a
prorrogação dos respectivos contraíos: "

Considerando a necessidade dos serviços públicos, considerando ainda o período
de chuvas intensas na re§õo do município de lÍaitubo, causando craÍeras, desabamentos nas
estradas vicinais a passagem dos colonos, agricultores e trarrseunles diversos e, ainda
mais diíicultando os serviços públicos essenciais, considerando a intrafegabilidade nas mesmas

colocando em risco a vida dos transetmtes, a Administração Municipal enlendeu que o caso em
pauta compreende-se na "situaeõo emergertcial e calün itosa" prevista no art. 24, IV da Lei
supracitada. Conforme DECRETO MWICIPÁL N" 120/2017 DE 25 de fevereiro de 2017e sucts

alterações vigentes.
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tut.24- É dispenúvel a licitação:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIT

ESTADO DO PARÁ

Município de ltaituba

JUSTIFICATWA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administÍâúvo tem por objeto suprir as necessidades do
Município de llaitub4 atendendo à demanda da Prefeitura Municipal de ltaituba com fulcro no art.
24, inciso IV, da Lei n." 8.ó6ó193 e Decreto n" 012O/2017 de 25 de fevereiro de 2017 e suas
alterações posteriores, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua
vez, viabiliza a contratâção em comento, tomando o caso em questão, dentro das exigências
requeridas por este disposiúvo-

A Estrada vicinal em recuperaçâo emergerrcial, Vicinal União encontra-se com
o trânsito interrompido ern decorrência das fortes chuvas que assolam o município de ttaituba. Há
dias que os moradores dessas comunidades estão isolados sem poderem escoaÍ seus prodúos e ou
trazer mântimentos para sua subsistêrrcia- Fazendeiros também estão impedidos de tÍazer seus
rebanhos bovinos parâ abate ou exportâção para outros cenlros. A região das referidas comunidades
tamMm são produtores de leite e desde a intemrpção do túnsito na vicinal, o leite não está mâis
abastecendo os pontos de vendas na cidade.

Com a recuperação emergencial dos 31,00 km de estradas vicinais serão atendidas
inúmeras famílias de agricultores, assim como moradores de comunidades que necessitam transitar
pela mesm4 até a cidade de ltâituba- Constatou-se, aúavés do Laudo Tecnico ainda que, há a
necessidade de restauração emergencial da via que se encontra bastânte danificad4 dificultando a
passagem de todas as pessoas que por ali trarsitam. Houve muitas dificuldades para fazer até
mesmo os registros fotográficos, o mesmo muitas vezes Íàito a pe por não ter como passar qualquer
lipo de veículo motorizado.

A contratação emergencial de recuperação da eírada se faz necessária em
decorrência do período de intensas chuvas ocasionando danos nas vias de acesso a zona rural,
através de inundações, aberturas de crateras com danos ao patrimônio público e prejuízos a
particulaÍes, embasada no arÍ- 24, inciso lV da lei n"8.ó66/93 e suas alterações e Decreto no

0120/2011 COMDEC, de 25 de Fevereiro de 20l7 e suas alterações, recoúecido pela Portaria n'32
de 16 de março de 2017 da Secraaria Nacional de hoteção e Defesa Civil - Ministério da
Integração Nacional, publicada no DOU n" 54 de 20 de março de 2017.

A Administração pensando em resolver imediâtamente o problema optou pela
contratâção de empresa especializada em teÍraplanagem para prestação de serviço emergencial
atrâvés da contràtação diret4 por meio da legalidade prevista nestâ justificativa" pois a mesma não
possui máquinas suficientes parÀ tal recuperação.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Município de ltaituba

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A tabela de preço para execução do serviço d€ terraplanagem se baseia na tabela do
Sistema Nacional de Pesquisa de Cuslos e Indices da Construção Civil (SINAPI) regulamentado
pelo Decreto o" 9.983/2O13, encontrada no site !\\\\\i.r\.1.!!t\.iLref. OZ|2O17. A escolha da (s)
proposta(s) mais vantajma(s), fo(ram) deconente de uma preüa pesquisa de mercado entre as

empresasA escolha da(s) proposta(s) mais vantaiosa(s), foi(ram) decoírente de uma prévia
pesquisa de mercado entrê as emprêsas: W T ENGENHARIA & CONSLTORIA LTDA-ME
inscrita no CNPJ 17.243.727/00014,0 proposta no valor total de 308.302,ó8 (Trezentos e Oito Mil e

Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos), CM & EF COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-Mf, inscrita no CNPJ 09.319.572000142 proposta no valor total de 311.466,72 (Trezentos
e Onze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reâis e Setenta e Dois Centavos), C M DOS
sAllTos coMÉRCIo & sERvIÇos LTDA-ME inscrita no CNPJ 04.252.5291000 t-53
proposta no valor total de 316.289,79 (Trezentos e Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais
e Setenta e Nove Centâvosl o que nos permite inferir que os preços encontraÍn-se compatível com a
reali dade mercadológica.

Face ao exposto, â contratação pretendida deve ser realizada com W T
ENGENHARIÂ & CONSLTORIA LTDA-ME inscrita no CNPJ 17.243.72710001-00 proposta
no valor total de 308-302,68 (Trezentos e Oito Mil e Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Oito
Centavos), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos
acostados aos aúos deste processo.
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