
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 jr Fh 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

A Comis90 de Licitação do Município de ACARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 
consoante autorização da j Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, vem abrir o presente 
processo administrativo pa aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção, tipo Furgão, para atender as 
necessidades do Fundo Mi4icipal de Saúde de Acara/PA 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presFü ( c pispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso V, da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho qe 103 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado 

Art. 24 - t ispensae4 a licitação 
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- quqn4q '4o acudirem interessados a lcuação anterior e esta justificadamente, não puder ser 
repetida sem) 	pai a[41 E l4minzsfr ção mantidas neste caso todas as condições preestabelecidas 
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STIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

u*nistrativo tem por objeto suprir as rcce4siçlades do Município de ACARÁ, 
[ICIPAL DE SAUDE, com fulcro no a rt 24 inciso V, da Lei n. '  8.666/93, em 
te do Serviço Publico, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, 
exigências requeridas por este dispositivo 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Lis vantajosa, foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos 
compatível com a realidade mercadÓlogiça 

Ltaço pretendida deve ser realizada rorri TRIASA COMERCIAL EIRELI, 
quenta e oito mil reais), levando-se em consideração a melhor proposta 
aos autos deste processo 

Akk-PA, 11 de Outubro de20l8 
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permite inferir que os preç 
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no valor de R$ 158.000.0 
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