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Prefeitura Municipal de Sant a lzabel do Parát
Palácio Municipal Cap. Noé de Carvalho

CNPJ:05 .17 1.699 10001-76

PROGESSO ADMINISTRATIVO N'437.201 7/GAB/PMSIP/PA
MODALTDADE: DISPENSA DE L|C|TAçÃO OOttZOtt
OBJETO: COrurnnraçÃo DE EMeRESA ESnECIALIZADA NA pRESreçÃO "orsERVrÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE CONTNNTNçÃO DIRETA, NNZÃO DA ESCOLHA DO
FORNECEDOR OU EXECUTANTE E JUST|F|CAT|VA DO PREÇO.

A Comissão de Licitação do Município de SANTA IZABEL DO PARA, através da
PREFEITURA MUNICIPAL, consoante autorização do Sr. EVANDRO BARROS
WATANABE, Prefeito Municipal, vem justificar presente processo administrativo para
coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESeEcTALTZADA NA nRESTAÇÂo oe sERVtÇo DE
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICíPIO DE SANTA IZABEL EM CARÁTER
EMERGENCIAL.

DA FUNDAMENTAçÃO leORl

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art.24, inciso
lV, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
conforme diploma legal supracitado.

Art.24 - E dispensável a licitação:

I - OMISSIS

t tV - "nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de í80 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;"

JUSTTFTCATIVA DE CONTRATAÇÃO DTRETA
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O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput
e parágrafo Único, l, ll e lll do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à
contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto
assim o exigir.

I - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO Oe SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ll - Empresa: cooPERATtvA DE TRANSPoRTE RoDovtARto Do
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ - CNPJ: 13.030.999/0001.63.

lll - cARAcrERlzAçÃo oa struAçÃo EMERGENcTAL euE JUSTTFIcA
A DISPENSA:

a) Ausência de processo de transição da gestão anterior para a atual
Administração do Poder Executivo que impossibilitou o conhecimento
imediato da gestão Administrativa orçamentária e financeira, de
pessoal, fiscal e contábil da Prefeitura Municipal no início do exercício
de 2017;

b) Extravio de diversos documentos administrativos, fiscais, contábeis, do
Prédio da Prefeitura Municipal, conforme boletim de ocorrência em
anexo, ocasionando dificuldades em identificar-se se existiam contratos
Administrativos em andamento com possibilidade de serem aditivados
em relação ao fornecimento do objeto definido acima.

c) Necessidade - por se tratar de início de gestão - de garantir a
continuidade aos serviços públicos do Poder Executivo Municipal até a
deflagração de processo regular de licitação para a contratação de
empresa para Aquisição de medicamentos componentes da farmácia
básica, controlados e injetáveis para atender o Município de santa
lzabel do Pará;

d) Motivo de força maior em face da necessidade de tempo para o poder
Legislativo se adequar ao novo modelo de prestação de contas dos
processos licitatórios online via Portal dos Jurisdicionados do Tribunal
de Contas dos Municípios, conforme Resolução no 11.53S/TCM, de 01
de julho de 2014.

e) Dificuldade de habilitação em tempo hábil ao sistema de certificação
digital para a assinatura de contratos de demais atos;
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lV - Razão da Escolha do Fornecedor: O fornecedor/prestador
identificada no item ll foi escolhido porque (l) é do ramo pertinente ao objeto
demandado; (ll) apresentou toda a documentação referente a habilitação
iurídica alvará de funcionamento ê reoularidaáe fiscal ítrihrrtária feda.ral
t,;5ut;ra cstcduei c nTun:cipal: do FCTS: COruf,'Sf: íiii) ofci'iüu u iltii;iiií üiuLú
global dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza
a proposta mais vantajosa á Administração pública local.

V - Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens
que demonstram, sem maiores aprofundamentos, que valor está adequado ao
praticado no mercado, notadamente considerando-se a pesquisa de preÇos em
apenso aos autos, uma vez que os pfeços ofertados pela contratada estão
abaixo da média praticada no mercado, conforme se verifica comparando-o com
os dados constantes na Planilha em apenso aos
autos.

Assim, submeto a presente justificativa a análise da área jurídica para posterior
ratificação do Ordenador de Despesas Responsável para os fins do disposto no
caput, do art. 26 da Lei n' B.OOG/93.

Santa lzabel do Pará - PA, i4 de Fevereiro de 2017
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