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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2022.0616-001 - PMA. 
Processo Administrativo nº. 2022.06.15-001 - PMA  

 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº. 2909 de 02 de maio de 2022, uso de suas 

atribuições. 

Para instituição do Processo Administrativo nº. 2022.06.14-001 - PMA, referente à Dispensa de 

Licitação Nº 2022.0615-001 - PMA, nos termos do parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 

nº. 866 de 21 de junho  de  1993, em sua atual redação, apresenta as seguintes: 

 

DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Prefacialmente, na esteira desta recomendação a Comissão Permanente de Licitação- CPL, 

designada pela Portaria nº. 2909 de 02 de maio de 2022. Logo, depreende que a documentação 

coligada aos autos, anexadas, as propostas de pessoa jurídica, abaixo relacionada:  

ITEM PESSOA JURÍDICA CPF/CNPJ 

01 COMERCIAL MARISTELA LTDA 01.907.490/0001-77 

 

 

Com o fito de realizar a aquisição de motor de energia, para abastecimento de unidades 

básicas da resex – médio xingu (rio iriri, xingu e anfrísio). Ademais, cabe indagar os motivos 

pelos quais as pessoa jurídica supra citada foi escolhida.  

Importante salientar, que devido o longo período de abastecimento de energia elétrica 

na área conhecido como “MANELITO” – situada na RESEX – médio Xingu, o motor que 

tinha consumo interrupto durante 08 anos, abastecendo a localidade que é a comunidade Polo 

da região, onde estão instalados as EMEF Manelito, casa dos professores, o Posto de Saúde, 

reuniões comunitárias e setores onde os agricultores comercializam os seus produtos, sendo 

referência ainda de ponto de apoio das diversas atividades institucionais realizadas na região 

do Médio Xingu. Levando em consideração principalmente que é de fundamental importância 

que estes moradores (agricultores, ribeirinhos, alunos) tenham a garantia de qualidade de vida, 

para o pleno funcionamento das atividades diárias principalmente das aulas nas escolas e dos 

atendimentos de saúde na comunidade, visto que é um direito garantido pelo Arts.  6º e 208 - 
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VII da Constituição Federal Brasileira, mui necessário para a efetiva garantia do direito à 

educação e saúde dos nossos munícipes, moradores da comunidade do MANELITO .  

Diante do exposto, no que diz respeito a aquisição em epígrafe, vale salientar que a 

Prefeitura Municipal de Altamira, tem a responsabilidade institucional, previsto na 

Constituição Federal, de prestar pela qualidade de vida dos seus munícipes, pelos motivos 

acima expostos, e considerando ainda o licitante foi o que apresentou menor proposta de 

preço.  

 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

A priori, com base nas propostas e ainda utilizando o Mapa de Preços realizados a partir de 

pesquisa mercadológica local, o qual os valores apresentados pelas empresas abaixo 

apresentaram o menor preço, conforme Planilha relacionada: 

 

ITEM PESSOA JURÍDICA CPF/CNPJ VALOR 

TOTAL 

01 COMERCIAL MARISTELA LTDA 01.907.490/0001-77 22.000,00 

 

VALOR TOTAL 

 

22.000,00 

 

Nesse contexto, observa-se que o preço apresentado se encontra compatível com os praticados 

no mercado e em conformidade com a estimativa deste município devidamente corrigida. 

Outrossim, apresentam disponibilidade imediata para a entrega do objeto, totalizando um 

montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).  

 

DA BASE LEGAL 

 

Em síntese, para caracterizar a possibilidade de dispensa de licitação com fundamento na Lei 

Federal nº. 8666 de 1993 em seu Art. 24, Inciso IV.  

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

IV - 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 
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máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos.  

     

Altamira/PA, 16 de junho de 2022. 

 

 

__________________________________ 

FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES  

Presidente da CPL/ATM 

 

 

___________________________________ 

ISABEL GREYCE DO NASCIMENTO FRANCO 

Membro – CPL/ATM 

 

 

_________________________________ 

THABATA VARANY SILVA PEREIRA 

Membro – CPL/ATM 
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