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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
A Presidente da Comissão 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, Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 

Serviços Médicos com a finalidade de atender as demandas da secretaria Municipal de 

Saúde de lgarapé-Miri/PA. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A dispensa de licitação tem como fundamento o artigo 24 da Lei n o . 8.666193 inciso IV e 
suas alterações posteriores, lei n 0 1 3.979, de 6 de fevereiro 2020. 

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 de ser prejudicado seus direitos a Saúde, neste sentido segue as 
dificuldades elencadas: 

Tendo em vista que não há disponibilidade dos profissionais disponível em nosso 
quadro funcional efetivo; considerando ainda que houve, a rescisão contratual da 
empresa que estava prestando os referidos serviços, além do mais os serviços 
devem ser continuados e o hospital municipal não fique sem cobertura de médicos e 
com isso garantir o desenvolvimento do trabalho. 

4-  Considerando que os serviços médicos são essenciais e obrigatórios no Hospital 
Municipal, ainda mais em tempo de PANDEMIA e na ausência de profissionais para 
um momento tão delicado de crise sanitária. 

. Justifica-se a necessidade da contratação de empresa especializada e que preste 
serviços médicos, em regime de plantões de 24 horas, uma vez que o município não 
possui em seu quadro efetivo profissionais que preste este serviço. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu em favor da empresa RIBEIRO & RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, 
INCRITA NO CNPJ SOB N° 25.40592110001-65, por estar legalmente de acordo com que 
rege as legislações e apresentarem uma proposta de preço aceita pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor da contração ficou definido conforme tabela abaixo: 

SERVIÇO PROPOSTO VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL 
/MÊS (30-31 DIAS) 

Clinica Medica- Urgência de R$ 	2.625,00 	(DOIS 	MIL R$78.750,00 (SETENTA E 
24 horas SEISCENTOS 	E 	VINTE OITO MIL, SETECENTOS E 

CINCO REAIS). CINQUENTA REAIS). 

Cirurgia Geral- 24 horas R$ 	2.710,00 	(DOIS 	MIL R$ 81.300,00 (OITENTA E 
SETENCENTOS 	E 	DEZ UM MIL E TREZENTOS 
REAIS) REAIS). 

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 sobre 
a minuta do contrato e a respeito da legalidade do procedimento e após remete-se a 
controle Interno do Município para parecer técnico conclusivo do processo. 

lgarapé-Miri - PA, 14 de abril de 2021. 

Edilene Castr&rdota 
Presidente da CPL. 
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Miltoncilis Pantoja pinheiro 	 (/José Flávio Mdraes Carvalho 
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