
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 r 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

A Comissão de Licitação do Município de ACARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 
consoante autorização da Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, vem abrir o presente 
processõ administrativo para aquisição:: .de Ambulância Tipo A - Simples Remoção, tipo Furgoneta, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Acará/PA 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso V, da Lei Federal 
no 8.666, de 21 4ç junho de 1993 e suas, 41terações posteriores, conforme diplopia legal abaixo citado: 
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24- E dispensável a licitação: 

"f - OMISSIS 

- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, jusqflcadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;" 
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de 2 d. 	 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇ4O 

O presente processo administiativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de ACARA, 
atendendo `à demanda do FUNDO MUNtCIPAL DE SAUDE, com fulcro no art. 24, inciso V, da Lei n. '  8.666/93, em 
obediêncididPtincípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, 
tomando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 

.em 	 - 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

4 escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos 
permite inferir que os preços encontraIqse compatível com a realidade mercadologica 

ftace ao exposto, a co»tjatação pretendida deve ser realizada com TRIASA COMERCIAL &RELI, 
no valor fl, 80 000,00 (oitenta md reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme 
documentosaçostados aos autos deste ,  processo. 

ÂCARÁ-PA, 11 de Outubro de2øi8 
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