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AUTUAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

1- DO OBJETO: Pavimentação (recapeamento) em CBUQ da Rua Coronel 

Raimundo Leão, Rua Cipriano Santos, Frei Cristóvão de Lisboa, na sede do município de 

Cametá/PA – Contrato de Repasse nº. 823036/2015/MDR/CAIXA. 

 

2- DA JUSTIFICATIVA: Em atenção à solicitação feita pela Prefeitura 

Municipal de Cametá, vimos apresentar justificativa, para proceder com a Dispensa de 

Licitação, destinado a Pavimentação (recapeamento) em CBUQ da Rua Coronel Raimundo 

Leão, Rua Cipriano Santos, Frei Cristóvão de Lisboa, na sede do município de Cametá/PA 

– Contrato de Repasse nº. 823036/2015/MDR/CAIXA, em conformidade com a legislação 

pertinente, especialmente Leis Federais nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. 

A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, ADENILTON 

BATISTA VEIGA vem informar que a utilização da Dispensa de Licitação para 

Pavimentação (recapeamento) em CBUQ da Rua Coronel Raimundo Leão, Rua Cipriano 

Santos, Frei Cristóvão de Lisboa, na sede do município de Cametá/PA – Contrato de 

Repasse nº. 823036/2015/MDR/CAIXA, faz-se necessário para possibilitar agilidade no 

andamento do processo, respeitando assim o princípio da celeridade na administração 

pública. 

A presente licitação baseia-se no Termo de Referência/Justificativa Técnica, 

Projeto Básico e demais anexos encaminhado pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, solicitando o objeto acima citado. 

 

3- DA CONTRATAÇÃO DIRETA: O estatuto de Licitações e Contrato (Lei 

Federal n° 8.666/1933), quando define os preceitos de contratação pela Administração 

Pública, determina que eventos dessa natureza sejam precedidos dos respectivos processos 

licitatórios, exceto em algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de 

“dispensa de licitação” (Art. 24) e “inexigibilidade de licitação” (Art. 25). 

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja 

enquadrado nas permissões previstas nos artigos antes citados.  

 

4- DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: Para a contratação desejada, 

Pavimentação (recapeamento) em CBUQ da Rua Coronel Raimundo Leão, Rua Cipriano 

Santos, Frei Cristóvão de Lisboa, na sede do município de Cametá/PA – Contrato de 

Repasse nº. 823036/2015/MDR/CAIXA para atender demanda da PMC, através da 

contratação direta, a permissão legal está prevista no inciso V do Art. 24 da Lei Federal n° 

8.666/1993, que transcrevemos abaixo: 
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Art. 24.  É dispensável a licitação:  

V – quando não acudirem interessados à licitação anterior e 

esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 

para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 

condições preestabelecidas; 

 

5- RAZÃO DA ESCOLHA E DO PREÇO: A escolha recaiu em favor da 

empresa SANTA ROSA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ (17.942.130/0001-46), tendo 

em vista que após duas sessões desertas foi a única que apresentou interesse e proposta 

para o referido objeto dentro do orçamento público no valor de R$ 745.801,61 (setecentos 

e quarenta e cinco mil oitocentos e um reais e sessenta e um centavos), de acordo com o 

praticado em mercado e para está administração. 

 

6- DA AUTUAÇÃO – ART. 38 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93: 

Considerando as atribuições a mim conferidas pelo cargo de Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação na estrutura organizacional desta Prefeitura Municipal, bem como 

considerando a necessidade de ofertar fiel cumprimento às disposições legais referentes ao 

regular trâmite processual, eu, Adenilton Batista Veiga, nomeado pela Decreto Municipal 

nº 228/2021, conforme determina o art. 38, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993, decido, 

AUTUAR sob o PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 tendo como 

objeto a R$ 745.801,61 (setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e um reais e sessenta 

e um centavos), para atender o disposto nas Leis Federais 8.666/93 e demais legislações 

pertinentes a matéria. 

 

Cametá, 07 de Dezembro 2021. 

 

 

 

 

Adenilton Batista Veiga 

Presidente da Comissão de Licitação 
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