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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI--PA, por 
ordem do Ordenador de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI - PA, no uso 
de suas funções, vem abrir o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de lgarapé-Miri. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A dispensa de licitação tem como fundamento o artigo 24 da Lei n°. 8.666193 inciso IV e suas 
alterações posteriores. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contração por Dispensa de Licitação se justifica pela necessidade e urgência na contratação,. 
pois conforme as dificuldades apontadas pela Secretária Municipal de Saúde a população corre 
risco ser prejudicado seus direitos a Saúde, neste sentido segue as dificuldades elencadas: 

Atualmente o CREFIN - Centro de Reabilitação Física de igarapé Miri Possui atendimento através 
de uma lista de espera, pois a demanda é muito elevada e cada paciente apresenta um tempo 
diferente para o termino do tratamento; Porém, como o Município nos ultimos anos deixou esse 
espaço sem prioridade, e encontramos um Centro com enumeras dificuldades administrativas 
como falta de equipamentos e materiais de infraestrutura. E considerando orientação técnica do 
Conselho Regional de Fisioterapia expedida em 17.12.2020, onde foi aconselhado a modificação 
do atual espaço de reabilitação para adaptações aos usuários de serviços 

Faz se necessário a contratação de Serviços especializados e Fisioterapia para 
complementar a rede de atendimento Municipal buscando um atendimento regular e de qualidade. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu em favor da empresa L ARAUJO. & CIA LTDA - EPP em 
consequência de ser a empresa que ofereceu a melhor proposta, o preço é totalmente 
compatível com praticado no mercado local, conforme previa cotação de preço realizada 
pelo departamento de compras e mapa de apuração, anexos ao certame, constata-se que 
a empresa é especializadas neste tipo de serviço e contém toda estrutura para atender 
as necessidade da secretaria municipal de saúde. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor da contração ficou definido conforme tabela abaixo: 

1 EMPRESA: L ARAUJO & CIA LTDA - EPP 

ESPECIFICAÇÕES 	 DOS I 1 1 
ITEM QUANT. VALOR MENSAL V. TOTAL SERVIÇOS 

UNDIDADE f sERvlços 	ESPECIALIZADOS 	EM MES 3 R$15.000,00 ÍR$ 	45.000,00 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma, AV. Eladio Lobato s/n, Bairro Cidade 
Nova, CEP: 68430-000 - Igarapé-Miri/PA 
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FISIOTERAPIA E PROCEDIMENTOS 
CLINICOS FISIOTERAPICOS, PARA 
COMPLEMENTAR 	A 	REDE 	DE 
ATENDIMENTO MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
FISIOTERAPIA E PROCEDIMENTOS 
CLINICOS FISIOTERAPICOS, 
MEDIANTE 	PROGRAMAÇÃO 	E 
ENCAMINHAMENTO REALIZADOS 
PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO 
FISICA. 

Desta forma, nos termos do art. 24, da Lei n° 8.666193, a licitação é DISPENSÁVEL. 
Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, a fim de que emita analise e parecer conclusivo 
sobre a minuta do contrato e a respeito da legalidade do procedimento. 

igarapé-Miri - PA, 20 de janeiro de 2021. 
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Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma, AV. Eladio Lobato s/n, Bairro Cidade 
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