
 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
 

 
 

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.07.2021.001/CPL 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-009 

 
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 

 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Sebastião da Boa Vista, por ordem do 

Ordenador de Despesas e no uso de suas funções, vem abrir o presente Processo de DISPENSA Nº 7/2021-009, com 

vistas à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação 
final dos resíduos do serviço de saúde- RSS dos grupos (a, b e c) no município de São Sebastião da Boa 
Vista. 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
- Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso 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 

 

  Justificamos a contratação do objeto do presente TERMO: 
 
 Tendo em vista as normatizações a quantidade de resíduos gerados e os cuidados exigidos na coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de Saúde, a contratação de empresa para prestação de 
serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos (A,B e C) 
gerados no Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, em conformidade com a resolução CONAMA N° 358/2005, 
Resolução RDC ANVISA N° 306/2004,PORTARIA CVS N° ’21, de 10/09/2008 se faz imprescindível por trata-se de 
serviço público contínuo e indispensável, sendo necessária a contratação de empresa para realização do serviço 
devido o fato deste Município não possuir os equipamentos e os funcionários necessários e imprescindível para a sua 
realização, bem como não ter área disponível e autorizada para destinação final dos RSS. 
 
Considerando a Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, que autoriza a DISPENSA de licitação 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; 
Considerando a necessidade de continuidade do serviço público, sem paralisação ou retardamento na prestação das 
atividades ou serviços públicos essenciais no âmbito da Administração; 
 
Considerando finalmente o necessidade urgente da retirada dos resíduos perigosos (Lixo Hospitalar) que são 
gerados após procedimentos realizados no hospital, Unidades básicas de saúde e postos de saúde no Município 
de São Sebastião da Boa Vista, evitando possíveis contaminações, e por razão de não possuirmos local adequado 
para armazenamento em grandes quantidades dos resíduos hospitalares, os quais não podem permanecer por 
longo períodos nas dependências dos prédios públicos da Secretaria de Saúde.  
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Vale ressaltar que o acúmulo de Lixo Hospitalar é de extrema periculosidade, podendo gerar a proliferação de 
doenças, com isso, colocar em risco a saúde pública. Além, trata-se de um serviço essencial na área da saúde. 
 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu em favor da empresa E. M. C LEÃO EIRELI- ME, CNPJ n° 11.189.910/0001-80, em virtude de a mesma 

possuir comprovada experiência para a execução do objeto, ter apresentado a documentação necessária a este 

procedimento licitatório e por apresentar os menores preços com base na pesquisa de preços encaminhada à esta 

Comissão. Desta forma, nos termos da Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, , podendo ser realizada a 

Contratação Direta. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
O valor total para a prestação dos serviços é de R$ 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais), conforme proposta de preços 

anexa ao presente processo. Justifica-se a aquisição através da empresa E. M. C LEÃO EIRELI- ME, CNPJ n° 

11.189.910/0001-80, por apresentar os menores preços com base na pesquisa de preços encaminhada à esta 

Comissão demonstrando a razoabilidade dos valores propostos pela empresa ao Município de São Sebastião da Boa 

Vista-Pa, estando os mesmos coniventes com os praticados no mercado. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a seguinte dotação orçamentária:  
 
Orçamento 2021: 
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista 
 
03 01. 10 301 0012 2.032 Manutenção do Piso de Atenção Básica – PAB 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte: 12140000 Transferência Sus Bloco Custeio 

10 302 0013 2.041 - Manutenção do Programa de Média e alta complexidade 
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 12140000 Transferência Sus Bloco Custeio 
 
Diante do exposto, solicitamos à Assessoria Jurídica Municipal, parecer a respeito do procedimento então realizado e 
emitimos a Declaração de Dispensa a seguir: 
 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Sebastião da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais e 

considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, fundamentado na Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, para contratação do objeto do presente 

TERMO através da empresa E. M. C LEÃO EIRELI- ME, CNPJ n° 11.189.910/0001-80, no valor total de R$ 102.000,00 

(Cento e Dois Mil Reais) 
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São Sebastião da Boa Vista-Pa, 23 de Julho de 2021.  
 

 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
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