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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0308004/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 002/2022 – SEMED. 

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE E PREÇO PROPOSTO 

 

I - DO OBJETO 

Tratam os presentes autos de procedimento administrativo, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE NOVAS 

ROTAS FLUVIAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. 

II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime 

regulamentado por Lei. 

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações 

devem ocorrer por meio de licitações. 

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a 

participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos 

públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos 

mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta 

mais vantajosa às contratações. 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 

 “XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
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permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações. ” 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal n.º 8.666 de 

21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios 

da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. 

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas 

tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização 

adequada das funções gerenciais. 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, a 

Dispensa de Licitação e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a 

obediência ao estabelecido no art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é 

cabível a dispensa de licitação: 

“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 máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, 

vedada a prorrogação dos respectivos 

contratos;. 
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No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso VI, 

do art. 24 da Lei n.º 8.666/93. 

III – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços, 

tendo a COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU E REGIÃO - 

COOPLAR, tendo em vista que a mesma presta serviços de transporte escolar no município de forma 

satisfatória e cumpre todos os requisitos de habilitação de um processo licitatório regular 

A proposta apresentada pela empresa supracitada é compatível com as necessidades 

deste órgão, bem como está dentro do valor estimado da contratação. 

VI – DAS COTAÇÕES 

No processo em epígrafe, verificou-se a necessidade de realizar cotações devido à 

natureza do serviço. Buscando averiguar os valores praticados, entre empresas do mesmo ramo de 

atividade, foi realizado cotações de preço em 03 (três) empresas. 

Assim, diante das cotações de preço, expostos nos documentos, restou comprovado ser o 

valor médio de mercado praticado igual a R$ 112.530,44 (Cento e Doze Mil Quinhentos e Trinta Reais 

e Quarenta e Quatro Centavos). 

O valor ofertado pela COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO 

DO AJURU E REGIÃO - COOPLAR, foi de R$ 112.479,40 (Cento e Doze Mil Quatrocentos e Setenta e 

Nove Reais Quarenta Centavos) pela Contratação de serviços de Transporte Escolar. A proposta 

apresentada pela Cooperativa é compatível com os preços praticados no mercado. 

V – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra 

geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) 

propostas. 

De acordo com a Lei n.º 8.666/93, após a cotação, verificado o preço compatível COM 

MERCADO, adjudica-se o produto àquele que possuir o menor preço, e que tenha juntado ao 

processo documentos estabelecidos na lei 8.666/93. 

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a 
realidade do mercado, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos 
certames licitatórios. 
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VI – DA ESCOLHA 

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços 

pretendidos, foi: 

 COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU E 

REGIÃO - COOPLAR, inscrita no CNPJ nº 36.295.881/0001-62. 

Endereço: Ilha Araraim, Zona Rural, do município de Limoeiro do Ajuru-Pará.  

Valor: R$ 112.479,40 (Cento e Doze Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais 

Quarenta Centavos). 

VIII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Projeto Atividade:  

12.361.0006.2.088.000 – Manut. Do PNATE – Ensino Fundamental; 12.362.0006.2.101.000 – Manut. 

Do PNATE – Ensino Médio;  

12.365.0006.1.108.000 – Manut. Do PNATE - Educação Infantil; 12.361.0006.2.190.0000 – 

Manutenção do Transporte Escolar – Fundeb 30%;  

12.361.0006.2.191.0000 – Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil – Fundeb 30%;  

12.361.0006.2.086.0000 – Manutenção do Transporte Escolar Financ. c/ Salário Educação – QSE;  

12.361.0006.2.095.0000 – Manutenção do Programa Estadual do Transporte escolar do Pará – 

PETE/Pará.  

Elemento de despesa: 33.30.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica. 

Remeta – se ao Gabinete a Secretaria de Administração para as demais providências. 

IX – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, TÉCNICA E ECONÔMICA. 

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de 

verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei n.º 8.666/93. A propósito, há 

recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, 

da Lei n.º 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 

3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em 

casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a 
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comprovação por parte da empresa contratada de:  

Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, 

alínea a, da Lei n.º 8.212, de 1991);  

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e  

Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da 

Lei n.º 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário. 

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação 

jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômica- financeira, conforme consta em anexo. 

X – CONCLUSÃO 

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com o 

determinado pela administração pública, em se tratando desse serviço, podendo a Administração 

adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. Esta secretaria manifesta-

se pela possibilidade de contratação da Empresa COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DO MUNICIPIO 

DE LIMOEIRO DO AJURU E REGIÃO - COOPLAR, inscrita no CNPJ nº 36.295.881/0001-62. Podendo ser 

adquirido pelo critério de Dispensa de Licitação, Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, 

respeitando a legislação vigente, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a 

expedição do Termo de Ratificação do Processo. 

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente 

a prestação do serviço em questão, a decisão pela contratação será realizada. 

 

Limoeiro do Ajuru - PA, 03 de Agosto de 2022. 

 

 

__________________________ 

Raelma Santana Pinheiro 

Secretaria Municipal de Educação 
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