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Rua 19 de Novembro, 1610 - Centro – CEP: 68330-000 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 50071/2017-PMPM 

 

 A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 

nº. 003/2017-GAB-PMPM, no uso de suas atribuições legais; 

 

                                                           Para instrução do Processo Administrativo nº. 007/2017, 

referente à Dispensa nº. 50071/2017-PMPM, nos termos do parágrafo único, do art. 26, da Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de1993, em sua atual redação, apresenta as seguintes:  

 

JUSTIFICATIVAS: 

Justifica-se a aquisição de materiais de construção em geral para atender Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz, diante da necessidade da manutenção dos prédios da Prefeitura, para 

que possa ser oferecido um serviço de qualidade no atendimento, tanto ao publico em geral, como 

entre aos próprios servidores.  

 

ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

Indica-se a Empresa PRICILIANO COMERCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.654.131/0001-18, localizada na Av. Alacide Nunes 

nº 2407 A, Bairro Centro, CEP: 68.371-000 – Altamira/PA, em face da melhor oferta para os 

serviços ora pretendidos, a contento, os relevantes interesses do Executivo Municipal. 

 

 

DO PREÇO DOS MATERIAIS: 

O preço de R$ 201.316,25 (Duzentos e um mil trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco 

centavos) coaduna-se com o objeto dos serviços pretendidos pela Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz, diante das necessidades da manutenção nos prédios da Prefeitura. Para cotejar o preço 

proposto, foram levantados os valores, sendo que o ora citado encontra-se na média do mercado. 

Vale ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum 

acréscimo adicional, cabendo à pessoa jurídica contratada assumir todos os encargos de natureza 

fiscal, bem como de todas as despesas diretas e indiretas, para o regular cumprimento do contrato. 

 

Porto de Moz /PA, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

Jairo Vieira Duarte Souto 
Presidente da CPL - Portaria nº.  

003/2017 

 

 

Daiane Regina M. Gonçalves 

Membro da CPL - Portaria nº. 

003/2017 

 

Erison Gomes Ladislau 

Membro da CPL - Portaria nº. 

003/2017 

  

Otavio Jr. Pontes de Souza. 

Membro da CPL - Portaria nº. 

003/2017 
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