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

 
 

 OBJETO: 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- Pa 
 
 
         A Comissão Permanente de Licitação, designada pela PORTARIA nº. 147/2021 - GP/PMSSBV de 
05/01/2021, com base com base no despacho exarado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde de São 
Sebastião da Boa Vista, Sr. Benedito Moraes Barreto Júnior, procedeu verificação da necessidade 
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- Pa. Apreciando a proposta da empresa E. M. C LEÃO EIRELI- ME, CNPJ n° 11.189.910/0001-80, 
concluindo pela sua contratação, tendo em vista que a mesma possui experiência na prestação dos 
serviços, objeto do presente procedimento licitatório, apresentou a proposta de menores preços, por 
ser os valores propostos coniventes com os de mercado e por possuir estrutura física com acesso seguro 
para atender a demanda do Município. Tendo em vista ainda o parecer favorável da Assessoria Jurídica 
Municipal e considerando que: 

 
 Nos termos da 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; pode ser realizada a Contratação Direta. 
 
1) A proposta encaminhada encontra-se com preços compatíveis com os de mercado. 
 
2) A empresa apresentou toda a documentação necessária à sua habilitação ao processo. 
 
3) O Município de São Sebastião da Boa Vista pagará pelo fornecimento do objeto do presente 
processo o valor total de R$ 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais). 
 
Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação conclui o seu relatório, colocando seu teor à 
consideração superior. 
 
É o Relatório; 

 
São Sebastião da Boa Vista-Pa, 29 de Julho de 2021.  
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