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RAZÃO DA ESCOLHA  
 

A escolha para a Dispensa de Licitação recaiu forte na 

escolha da empresa: BOBOYA SHOWS E COMUNICAÇÃO COME E SERVIÇOS 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.831.780.0001-26 estabelecida na Rua 07 de 

setembro, nº 05 Rio Verde, Parauapebas-PA, conforme inciso VIII do Art. 75 da 

Lei 14.133/2021, O valor ofertado pela empresa, é muito vantajoso em relação 

aos valores estimado, mencionados no termo de referência no mapa 

comparativo de preços.  

01- A escolha recaiu sobre a empresa acima mencionada, 

que, além do preço estar de acordo com o que o município pode pagar, 

ainda o mesmo tem a disponibilidade para início imediato da prestação de 

serviço e a mesma encontra-se devidamente regular nos termos do inciso VIII 

do Art. 75 da Lei 14.133/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

São Félix do Xingu, 30 de junho de 2022. 

 

 

Marlos Peterle Cruz 

Secretário Municipal de Agricultura 

Decreto: 023/2021 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO  

 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

A escolha da proposta, foram decorrente de uma prévia pesquisa de 

mercado, o que nos permite inferir que os preços ofertados pela empresa 

BOBOYA SHOWS E COMUNICAÇÃO COME E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 

nº 14.831.780.0001-26, é o mais vantajosa para administração pública. 

 No mesmo tocante, e buscando dar celeridade e transparência ao 

processo, buscamos fundamentar este termo com documentos que 

evidenciam os valores a serem alcançados por essa administração. 

Em relação a necessidade de pesquisa de preços o TCU já manifestou 

e recomendou o seguinte: 

                                "Preço — adequado — referência 

Nota: o Parâmetro adequado de preço é 

o praticado no âmbito da Administração 

Pública, mesmo para contratação direta 

sem licitação. 

TCU recomendou: "...faça constar dos 

processos referentes a contratação por 

inexigibilidade de licitação a justificativa 

do preço exigida pelo art. 26, parágrafo 

único, inciso III, da Lei no 8.666/93, inclusive 

com consulta outros órgãos, de modo a 

verificar o preço praticado no âmbito da 

Administração Pública para o mesmo 

produto ou serviço..." 

Dessa forma, parece-nos de todo evidente e defensável, 

considerando os princípios da razoabilidade, economicidade e supremacia 

do interesse público, a continuidade da prestação dos serviços, através do 

procedimento de dispensa de Licitação por baixo valor com base inciso VIII 

do Art. 75 da Lei 14.133/2021. 
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