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PROCESSO DE DISPENSA N° 017/2021 - PNI - E 

USTIT 	 NTRATAÇÀO 

Justificamos a contração de Empresa Especializada na Locação 

de Caminhões e Máquinas Pesadas, objeto do presente termo, pela 
necessidade de manter os serviços urbanos inerentes a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura em 

pleno funcionamento, haja visto a grande necessidade de manutenção 
das vias públicas, bem como das condições de trafegabilidade com 
recuperação e nivelamento de ruas, limpeza de esgotos e valas de 
escoamento nos bairros: da Cidade Nova, Boa Esperança, Matinha, 
Perpétuo Socorro, Santa Clara, São Paulo, Tucumã, Centro e algumas 
áreas da Zona Rural do Município. Considerando a necessidade da 
limpeza urbana com realização de retirada de lixos domésticos, e 
retirada de entulhos na Cidade, Zona Rural, Vila Maiauatá e 
Conjuntos Açailar 1 e Açailar II. Pondera-se ainda as péssimas 
condições de locomoção no Ramal que dá acesso à Vila Santa Maria do 
Icatu, com muitos buracos e riscos de acidentes, bem como de 

reparos na PA 407 que liga a sede do Município à Vila de Maiauatá. 
Por fim destaca-se a necessidade de oferta de qualidade, a priori, 
mínima nas vicinais que possibilitam o escoamento da produção de 

trabalhadores rurais e facilitando o devido acesso à Cidade 

O Secretário Justifica, ainda, que ao assumir a gestão da 
referida secretaria encontrou o sucateamento das máquinas e 
veículos de propriedade do município, os quais estão 
impossibilitados de realizar a manutenção da limpeza pública, a 
qual é de fundamental importância no momento atual de inverno em 
que inúmeros problemas de saúde se manifestam nesse período. E a 
gestão tem responsabilidade de manter as cidades limpas, 
principalmente, porque neste momento de pandemia qualquer outro 
problema de saúde poderá causa o caos no sistema de saúde Municipal 
de Igarapé-Miri. 

Em meio a esta situação, decidiu-se abrir a contratação 
emergencial pelo período de 03 (três) meses, de 	locação de 
caminhões 	e 	máquinas 	pesadas, 	amparada 	pela 	Lei 
8.666/93.Considerando que foi realizada pesquisa de mercado pelo 
setor de compras dentre empresas que prestam serviços do objeto 
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citado e identificou-se que a empresa NICOLAS G. DE MACEDO & CIA 
LTDA oferece a melhor proposta e considerando que o preço se 
encontra totalmente conivente com o mercado, e que a abertura de um 
processo 	de 	licitação 	demandaria 	de 	tempo, 	prejudicando 
irreparavelmente esta administração e em seguida a manutenção da 
infraestrutura das vias públicas do município, por tal razão 
optamos pela DISPENSA. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu a favor da empresa NICOLA.S G. DE MACEDO & 

CIA LTDA em razão de ser a empresa que oferece a melhor proposta, 
pois o preço é totalmente compatível com praticado no mercado, 
conforme previa cotação de preço realizada pelo Setor de compras. 
Além de ser apontada pela pesquisa popular, constata-se que a 
referida empresa é especializada neste tipo de serviços e possui 
maquinários e profissionais capacitados para atender com urgência a 

necessidade municipal. 

Desta forma, nos termos ao Art. 24, inciso IV da Lei de 
Licitações n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é 
DISPENSADA. 

O Preço Global cobrado pelo período de 03 (três) meses pela empresa 
NICOLAS G. DE MACEDO & CIA LTDA soma a quantia de R$ 319.200,00 
(trezentos e dezenove mil e duzentos reais) . Conforme mapa de 
apuração de preços, anexo ao processo. Vale ressaltar que o Setor 
Compras realizou análise no mercado local, constatando que o mesmo 
é compatível com as demais empresas do ramo conforme as propostas 
anexas ao certame. 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de 
acordo com a seguinte dotação orçamentaria. 

Exercício Financeiro: 2021 

Dotação Orçamentária: 15.452.0009.2.043 - Manutenção da Limpeza Pública 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

Dotação Orçamentária: 26.784.0009.1.023- Restauração de Estradas, Vicinais 
e Pontes 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
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Diante do exposto, encaminhem-se os autos juntamente com os 
documentos das empresas e a minuta contratual à Assessoria 
Jurídica, a fim de que emita parecer conclusivo a respeito da 

legalidade do procedimento. 

Igarapé-Miri/PA, 19 de janeiro de 2021. 

Edilene Castro M1bta 
Presidente da'1L. 
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