PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
CNPJ: 04.860.854/0001-07
CPL – Comissão Permanente de Licitação
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE

JUSTIFICATIVA

A Comissão de Licitação do Município de PRAINHA PARÁ, através da Prefeitura Municipal, consoante
autorização do Sr. PREFEITO, vem abrir o presente processo administrativo nº 2071075 – SEMAP/PMP
– Dispensa de Licitação nº 017/2017 – CPL/SEMAP/PMP para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS,
HOMOLOGAÇÕES E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NAS IMPRENSAS OFICIAIS E
JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, AFIM DE ATENDER AS SECRETARIAS E PREFEITURA
MUNICIPAL.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV E Art. 21. Inciso
III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma
legal supracitado.
Art. 24 - É dispensável a licitação:
I - OMISSIS
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 máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; "
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados
com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no
Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de
divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O caso apresentado configura-se hipótese de emergencial tratamento, trata-se de licitação dispensável
por contratação direta. O texto da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8.666/93 e suas alterações, leciona
em seu inciso IV, Art. 24, que a licitação será dispensável 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 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
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e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos.
Considerando que a gestão pretérita não disponibilizou a atual gestão a situação dos contratos de
fornecimentos de bens e serviços para possibilitar a regular continuidade dos produtos essenciais.
Tal contratação se faz necessário também para cumprir com o Art. 21. Inciso III da Lei 8.666/93
A contratação justifica-se em virtude da necessidade de publicação de avisos de licitação, de extratos de
editais, contratos, homologações e afins, em jornal diário de grande circulação, conforme legislação
pertinente.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos
permite inferir que os preços se encontram compatível com a realidade mercadológica.
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com o valor global estimado de R$
8.200,00 (oito mil e duzentos reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme
cotação de preço e documentos acostados aos autos deste processo.

Atenciosamente,

Prainha, 20 de fevereiro de 2017

Adenilson Lobato Ferreira
Presidente da CPL/PMP
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