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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 
 
 
A Comissão de Licitação do Município de PRAINHA PARÁ, através da Prefeitura Municipal de Prainha, 
consoante autorização do Sr. DAVI XAVIER DE MORAES, Prefeito Municipal, vem abrir o presente 
Processo Administrativo nº 20173031 – SEMED/PMP – Dispensa de Licitação nº 015/2017 – 
SEMED/PMP, para Aquisição de material didático para atender as necessidades emergenciais da 
Secretaria Municipal de Educação de Prainha-Pa 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, 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; " 
 
 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 
8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a 
contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este 
dispositivo. 
 
I – OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades emergenciais da Secretaria 
Municipal de Educação de Prainha-Pa. 
 
II – CONTRATADA: PAULO B. ALVARENGA, CNPJ/MF 01.057.674/0001-95 
 
III - CARACTERIZAÇÃO DA JUSTIFICA A DISPENSA: 
 
a) Ausência de processo de transição 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 2017; 
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b) Necessidade por se tratar de início de gestão – garantir a continuidade aos serviços públicos do 
poder Executivo Municipal para aquisição de material didático para atender as necessidades 
emergenciais da Secretaria Municipal de Educação de Prainha-Pa. 
 
IV - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/PRESTADOR: 
O fornecedor/prestador identificado no item II foi escolhido porque (I) é do ramo pertinente ao objeto 
demandado; (II) apresentou toda documentação referente a habilitação jurídica, qualificação 
econômico-financeiro e qualificação técnica, o preço está de conformidade com o de mercado, o que 
caracteriza vantajosa a contratação à administração Pública local. 
 
 
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, levando-se em consideração a melhor 
proposta ofertada, conforme cotação de preço e documentos acostados aos autos deste processo. 
 
 
 
 

 
Prainha/PA, 22 de fevereiro de 2017 

 
 
 
 
 
 

ADENILSON LOBATO FERREIRA 
Presidente da CPL/PMP 
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