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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.08.2021.001/CPL 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-011 

 

 

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 7/2021-011, com vistas à 

Contratação de Empresa para fornecimento de Epi’s e Materiais de Higiene e Limpeza para serem utilizados nas 

escolas de ensino Infantil, Fundamental, Eja e AEE, em cumprimento ao Plano de Retorno Gradual das Aulas 

Presencias no Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa. 

 

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; 

- Decreto Municipal nº 404/2021-GP/PMSSBV de 09/08/2021. 

                      

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Justificamos a contratação do objeto do presente TERMO: 

 

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 o cenário de estado de precariedade da estrutura básica e administrativa do Município 
encontrado por esta Gestão que exigiu a adoção da medida de edição do Decreto Municipal nº 14 de 04 de 
Janeiro de 2021, o qual decretou situação de emergência administrativa e financeira do ente; 
Considerando o - Decreto Municipal nº 404/2021-GP/PMSSBV de 09/08/2021. , que prorroga o estado de 
emergência administrativa e financeira decretado por meio do Decreto 014/2021 e dá outras providências; 
Considerando a necessidade de garantir o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, 
de acordo com Lei Federal nº 11.947/2009, alterada pela Lei Federal nº 13.987/2020, alterada pela Resolução 
FNDE nº 04/2015. Enfatizamos que o Processo Licitatório para regular aquisição dos gêneros alimentícios 
destinados ao atendimento da Merenda Escolar, será realizado através de Pregão Eletrônico e está em fase de 
elaboração dos tramites internos, tais como termo de referência, ampla pesquisa de mercado em órgãos oficiais, 
verificação de valor estimado de cada item que serão destinados exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Faz-se necessária a 
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referida aquisição em caráter emergencial para garantir o atendimento aos alunos da Rede Municipal de ensino 
de São Sebastião da Boa Vista. 
Considerando finalmente a necessidades de Aquisição de EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) e Materiais 

de Higiene e Limpeza em razão do início das aulas presenciais com data prevista para o dia 01 de Setembro de 2021 

cujo protocolo de retorno versa a necessidade de que os profissionais da educação estejam devidamente equipados e 

protegidos assim como as unidades de ensino ofereçam a todos os  envolvidos no processo (corpo de apoio, docente e 

discentes)um ambiente limpo e higienizado, ofertando a comunidade escolar além da segurança também o conforto 

dos mesmos, atendendo assim, às necessidades da Rede de Ensino concernentes ao acesso dos alunos às escolas, 

garantido pelo Art. 208, VII da Constituição Federal Brasileira. Isto exposto, SOLICITAMOS que vossa senhoria 

proceda ao Processo Licitatório para AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA em razão do início das aulas presenciais nas Escolas do Município de São Sebastião da 

Boa Vista; 

 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu em favor da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS CLEVERLAND EIRELI, CNPJ nº 

31.522.503/0001-50, em virtude de a mesma possuir comprovada experiência no fornecimento 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 e Decreto Municipal nº 404/2021-GP/PMSSBV de 09/08/2021, pode ser realizada a Contratação Direta. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O valor total para o fornecimento do objeto é R$ 236.776,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Setecentos e Setenta e 

Sete Reais), conforme proposta de preços anexa ao presente processo. Justifica-se a aquisição através da empresa 

COMERCIAL DE ALIMENTOS CLEVERLAND EIRELI, CNPJ nº 31.522.503/0001-50, 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: 

Dotações Orçamentárias: 

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação 

05 01. 12 122 0004 2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Educação  

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

12 361 0014 2.045 – Manutenção do Fundeb 40% Administrativo Fundamental 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

Diante do exposto, solicitamos à Assessoria Jurídica Municipal, parecer a respeito do procedimento então realizado e 

emitimos a Declaração de Dispensa a seguir: 
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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 e Decreto Municipal nº 404/2021-

GP/PMSSBV de 09/08/2021, para contratação do objeto do presente TERMO através da empresa COMERCIAL DE 

ALIMENTOS CLEVERLAND EIRELI, CNPJ nº 31.522.503/0001-50, no valor total de R$ 236.776,00 (Duzentos e 

Trinta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais) 

 

São Sebastião da Boa Vista-Pa, 27 de Agosto de 2021.  

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

 

 

 

________________________________ 

Suely Maria do Socorro Oliveira Monteiro  

Presidente da CPL/SSBV 

PORTARIA nº. 147/2021 - GP/PMSSBV de 05/01/2021 

  

 

 

 

_______________________________ 

Leliane Ferreira Correa  

Membro da CPL/SSBV 
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_________________________ 

Ana Claudia da Rocha Bastos 

Membro da CPL/SSBV 
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