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Prefeitura Municipal de óbidos v-Q13t

Secrêtaria Municipel de Saneamento Urbanismo e lnfÍaestrutura - SEURBI
CNPJ N": 30 971 .25710001-51

Rua Nelson Souza. n"681 - Fátima - CEP. 68 250-000-Ôbidos-Pa
E-mail: pmoseurbi@obidos.pa.gov br

Para regulamentar o exêrcício dessa atividade foi então criada a Lei Federal no 8.666/93, e, no ano de

2021 íoi promulgada Nova Lei de Licitações, a Lei no 14.133 de 0í de abril de 2021. O objetivo da

licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade.

igualdade, moralidade e publicidade.

Com base na solicitaçáo, justificativa, pesquisas de preço e mapa comparativo de mercado para

atendimento da presente solicitação, a referida contrataÇão em que se verifica ser cabível ser realizada

através do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO. na forma de que trata o Art. 75. ll da Lei Federal

14.133t2021.

A nova lei de licitaÇôes trouxe inovações diversas, rnclusive altêrou os limites da dispensa em seu art

75. inc. ll, dispondo o seguinte.

Art. 75. E dispensável a liotação:

t. . .1,

ll - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Como se pode observar há previsão legal para contrataÇões em Íunção do valor e o que se pretende

contratar encontra-se dentro dos limites da regramento mencionado. No entanto houve alterações no

limite acima mencionado, através do Decreto Federal no10.92212021, que estabeleceu o valor de

R$54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos).

A base legal acima iníormada é permitida pelo fato da empresa que se vislumbra contratar trata-se da

empresa inscrita no CNPJ n"04.295.46710001-67 - E. MENDES & CIA LTDA

5.2: Justificativa do Preço Proposto:

O valor a ser pago obtido com base no orçamento apresentado pela empresa autorizada, o qual

apresenta-se no valor de R$ R$40.900,00 (quarênta mil e novecentos reais).

Para mensuração do valor. foi realizada pesquisa em empresa sediada no município de Obtdos.

por sêr a única com ramo de atividade pertinente ao objeto em virtude da proximidade da facilidade na

entrega do produto e acima de tudo pelo menor preço, onde se extraiu das pesquisas realizadas a média

de preço. assim como através de pesquisas realizadas através do site.www. bancodepreços.com.br, que

apresentas preços aplicados por outros públicos, têndo meta o menor valor apresêntado foi o pela

empresa E MENDES & CIA LTDA.

5.3: Justificativa da Escolha da Contratada:
A escolha da empresa a ser contratada foi definida em função do menor valor apresentado bem

como pela Íacilidade de acesso e entregar do produto e acompanhamento em caso de defeito, uma vez

que a mesma é estabelecida na cldade de Óbidos o que permite celeridade na realização dos serviços.

cão do obieto5.4.Da referênci a de oreco de mercado e do menor Dreco para a contra
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