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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A.A.E.
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.lusuprcartva pana coN'rR.q.rlÇÃo
rata-se sobre os serviços cle Contratação de ernpresa para prestação de serviço
sistema dc
especializado err plane.iarnento e elaboração cle projeto básico padrão de
colllo base o
abastecimelto cle água na zona urbana clo Município cle Santa Izabel do Pará, tendo
'f

processo administrativo no 001 12022.
pÚrblica
Sabe-se que as aquisições e contratações a serem realizadas pela administração
impõern-se coltlo pre-requisito a realização de procedimeuto licitatório'

relevado' desde
[:.ntretanto, a irnposição desses pre-reqr-risitos pode, et-n alguns casos, ser
clllc se Lrtilize c1e uma clas exceções previstas r-ra Lci Fecleral n"U666l1993'
e
As exceções ao porte citadas pemitem a aclministração pirblica realizar aquisições

contratações cle lbrma direta, sem a previa realização de licitação.
atravcs de

ConÍbr,e a t,ei de Licitação e contratos, a contratação clireta poderá ser realizada
.,dispensa cle licitação" (Art. á41 "rn"*Lgibilidacle de licitação" (Art. 25), Desde que a exceçãcr
"
elencadas nos
para a contratação direta esteia caraçterizada err uma das excepciclnalidades
citados artigos.

ern plar-re.iallento e
Contratação cle empresa para prestação cle serviço especializaclo
de água na zona urbana c1o
elaboração de proieto básico padrão de sistema cle abastecimento
pará, pocle ser realizada atraves de inexigibilidade de Licitação.
Mr.rr-ricípio de santa rzabel do
que transcrevemos a seguir'
confbilne previsto no artigo 25 daleíltecleral n"8.666/1993,

A

Arl.

25. E

lnexigíttel
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licitctçtltt clttttntlo hotn'er invictbiliclcLcle

cle

atmpetição ent esPeciul.

Il

purcr ct conlrulctçcÍo cle serttiÇos técnico,s enttrncrudrts no

cu':.

l3

rJestct

Lei, cle nctlurezu singr'rlcu', com pro.fi'ssionais'

enlpres as cle no tóri a e sp ec ictl i zcrção, ttedaclcr

rttr

u inexi gih i I i clucle

pcrro .s'erttiços de pttbliciclude e rJivttlgcrÇCirt"

tela, os serviços tect-licos' cstão
No caso presente, as atividacles prolissionais da empresa em
colllo se lê a seguir'
enquadraclas no Inciso ll clo artigo 13 cla citacla Lei,

Art'13'Parao,s.fin,sdestal'eiconsi'deranl.ses'ertliÇo's

ul
p r o f i,s s' i tl n a i s, e sp e c i tt l i z atl o s, o s t r al.s o l h r l,s r e l

lll -

usse,ssrtricr,ç

.fi ncrncc i r us

ott

otr lr ibu I rtr

i

con!;t'rlloricts técniccts

o,s.

AvenidaBaráodoRioBranco,lO5g,Centro,CEP:68/90000,CNPJ/MF'05.696.12510001-11.
- Pará
Fone 3744-1373, Santa lzabel do Pará
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No caso especiíico cla empresa a ser contratada M N B AMORAS, CNP.I: 13.464.954/000105. a notória cspecialização exigicla no § Iclo Art.25 da Lei Irederal nn8.(r6611993' csta
cot].tprovados
cabalr.r.rcnte .jgstilicada peios trabalhos técnicos de sua equipe c'le proÍissionais
através cle atestacjo de capacidacle técnica qLle tais prestações c'le serviços Íbranl exccutados
concluta e
s.tislatorianlente, não existlndo registros, até a presente data, Iàtos qtte clesabonel-]] slltl
da
responsabilidacle com as obrigaçOes assumiàas. Alem clisso, e de extrerna confiança
ir-rÍbrmações
a.lirinistração. que é de suma importância, considcranclo clttc o sistema armazena
sigilosas.
atcrrcler a reÍ'ericla
'l'cnto por.ir-rstiÍicativas as explanações e citações aci]a,
19_:I:l"i.
SEI1VIÇO
solicitação para CONTI1ATAÇÃO DE IIMPnESA PAITA PIT.ESTAÇÃO UR
t]Áslclo
PROJIT'IO
ESpricrAL tzuDo EM pLANIl.rAMnNTo Il Et,AllotrAÇÃo DE
IinnnÃo DE STS.I.E,MA DIi ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URI]ANA DO
nos
rvrúNrcÍr,Io DE SANTA tzAB[.,L Do pARÁ, sob a forma de incxigibilidade de licitação,
M.N.B. AMORAS
r.noldes do Art. 25 inciso II e 13 inciso lll da Lei no 8.66611993. a empresa

E

IINGTINIIARIA' CNI'}'I:
(16.040-141,llairro
Nazaré, BelérI/PA, a
13.464.954/0001-05, secliada na Av, Nazare rf272,CLIP:
Amortrs. CPIr: 458'742'552'49'
c1r-ral é represcntacla pelo Sr. Marrr.rza Norortha [laptista

ASSESSORIA, coNSULTORIA, ARQUITII'IUIIA

Santa Izabel do Pará, 03 de.ianeiro de2022'
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REGINALDO CABRAL DE LIMA
ASSESSOR

III

CNPJ/MF: 05.696'125/0001.1
Avenida Barão do Rio Branco, 1059, Centro, CEP: 68.790.000,
Fone 3744-1373, Santa lzabel do Pará'Pará'
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