
 
 

 

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NA LEI – 8666/93 – ART. -24. I 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2019 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2019 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES EM ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE 
GRANITO. 
 
JUSTIFICATIVA:  
 

É justificável a elaboração de uma dispensa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES EM ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE GRANITO, devido aos seguintes fatos: 

 
a) Em razão de se tratar de prestação de serviços de engenharia, buscando soluções que visam atenuar   

e compensar os impactos ambientais negativos advindos da implantação e operação do  
empreendimento em decorrência do desgaste natural das paredes que protegem o local onde é 
depositado os lixos oriundos da coleta urbana diária das  , em  locais  inadequados fora  dos  pontos  
da coleta  de lixo doméstico urbana, e de vias  públicas ocasionando danos ao meio ambiente, a 
saúde da população, causando   multiplicação   de   insetos   e   roedores   transmissores   de doenças, 
propagação  de doenças  transmissíveis, contaminação  do solo  e  da  água, fora do ambiente 
destinado para este fins dentre outros e que o município esta buscando dar resolver e buscar solução 
para a devida implantação de aterro sanitário e ou conveniar com outro ente, e em atendimento a 
pleito social de demanda e população necessitando de atuação do poder publico,  junto ao local e 
sendo completado com a realização de recomposição de paredes do referido aterro e assim 
protegendo as propriedades particulares não ficarem recebendo resíduos originário no Lixão, 
justificando os serviços conforme Lei – 8666/93 art. 24. I; 

 
b) O preço cotado na planilha orçamentária guarda conformidade com os preços praticados na região; 
 
c) E finalmente a necessidade de atender com urgência a solicitação da Secretaria de Infra Estrutura, 

em decorrência da execução de recomposição das paredes do aterro.  
 

VALOR ESTIMADO DA DISPENSA:  
R$  32.437,42 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) 
 
Granito-PE, 27 de maio de 2019. 
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