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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

 
 A Comissão de Licitação do Município de TUCUMÃ, através da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TUCUMÃ, consoante autorização do Sr CELSO LOPES CARDOSO, 
PREFEITO MUNICIPAL, vem abrir o presente processo administrativo para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS ORIGINAIS E SERVIÇOS, PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, 
SERIE JAP00378, ANO 2010, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ.  
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

  A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso 
IV, da Lei Federal n 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 processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do 

Município de TUCUMÃ, atendendo à demanda da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TUCUMÃ, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 tornando o caso em 
questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 

A aquisição de PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, se faz necessário para a 

manutenção das Máquinas Pesadas que compõe a municipal do município de Tucumã, visando 

assim condições necessárias para uma boa conservação destes bens e evitando a paralização dos 

mesmos impactando no bom andamento dos serviços públicos que necessitam de máquinas para 

recuperação de estradas vicinais, manutenção de vias públicas e outros, o qual é responsabilidade do 

poder público. A presente solicitação tem por objeto suprir as necessidades do Município de 

TUCUMÃ, atendendo à demanda da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, com fulcro no 

art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 ,em observância à necessidade social, que por sua vez, 

viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas 

por este dispositivo. 

Justifica-se a ccontratação de empresa especializada em manutenção de máquinas 
pesadas, vez que o maquinário que o município possui, se encontra sem condições de 
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uso. Necessitando portanto, de manutenção para atender as necessidades emergenciais 
que afetaram significativamente as condições de trafegabilidade e acesso a várias 
localidades, o que por conseguinte, afetou a vida, o emprego, a economia de todos os 
que direta e indiretamente possuem relações com a Zona Rural e Urbana tucumaense.  

Tanto a demanda para utilização de maquinas pesadas é real e urgente, que há 
processos de dispensa para sua contratação em curso e de pregão com o mesmo objeto. 
Afinal, a necessidade deste tipo de serviço e a indisponibilidade e ou inexistência de 
veículos e ou maquinas na frota municipal, não possibilitaram a adoção de outra medida, 
senão a de locação. 

E, neste cenário, obviamente que a manutenção da motoniveladora Caterpillar 
120K, irá gerar uma economia para o município, visto que geraria uma demanda menor 
de maquinários locados. O que por si só, é motivo mais que significativo para justificar o 
pedido aqui apresentado. 

Ainda, importante destacar que o serviço de manutenção de maquinário, foi objeto 
de Licitação pregão 9/2021-056PMT, que infelizmente foi fracassado em razão de 
inadequação de licitantes aos itens.  

 

 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
 

 A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrente de uma prévia 
pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível 
com a realidade mercadológica da nossa região. 
  
 Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com T&S 
COMECIAL DE PECAS LTDA, no valor de R$ 349.000,36(Trezentos e Quarenta e nove 
mil reais e trinta e seis centavos), levando-se em consideração a melhor proposta 
ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 
 
 
 

TUCUMÃ - PA, 28 de março de 2022. 
 
 
 
 

DÉBORA DE SOUZA MARTINS 
Comissão de Licitação 

Presidente 
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