
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 22.981.088/0001-02 
 

 

 

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000 
Email: cpl2021pmt@gmail.com  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

   
  A Comissão de Licitação do Município de TUCUMÃ, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, consoante autorização da Sra. RENATA ARAUJO DE 
OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem abrir o presente processo 
administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO 
PERTINENTE PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE ACESSO 
RANDÔMICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS DO LABORATORIO 
MUNICIPAL DE TUCUMÃ. 
 
 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
  A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, 
inciso IV, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e com o Decreto Municipal nº 
016, de 12 de janeiro de 2021, conforme diploma legal supracitado. 
 
  Art. 24 -  É dispensável a licitação: 
 
  I - OMISSIS 
 
  IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 
 

 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
  O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades 
do Município de TUCUMÃ, atendendo à demanda do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da 
Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, 
tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 
 

            Devido a demanda constante e imediata de exames e testagens 
bioquímicas indispensáveis para os usuários do SUS e para o funcionamento e execução 
dos trabalhos do laboratório municipal de Tucumã. Sobretudo, considerando-se o 
atual cenário de pandemia que impôs um aumento de realização de exames 
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complementares, indispensáveis para um melhor monitoramento dos usuários 
diagnosticados com covid-19.  
 
  Serviços estes, realizados exatamente pelo equipamento que se 
visa a locação. Logo, a sua utilidade engloba esta nova realidade e sua 
finalidade, mais do que justificada para que o cidadão tucumaense, tenha à 
sua disposição, todas as ferramentas disponíveis, para teste, identificação e 
por conseguinte, um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais eficiente. 
Logo, presentes tanto a figura da utilidade pública como do interesse social. 
 
          Destacando-se por fim, que especificamente o quadro de 
pacientes positivos para covid-19 manter números continuo de casos dia após 
dia, o que retoma à necessidade dos citados exames complementares, 
principalmente por que há de igual sorte um número continuo de óbitos 
decorrentes do covid-19, não há como se esperar a aquisição de um 
equipamento semelhante. 
 
  Se assim agisse o Poder Público, aguardando, o usuário do SUS 
estaria sendo submetido a um cruel cenário de risco desnecessário de 
consequências danosas à sua saúde e à própria vida, apenas para satisfação 
de uma rotina procedimental, que admite medidas excepcionais, exatamente 
como no caso vertente. 
 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
  A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrente de uma prévia 
pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível 
com a realidade mercadológica. 

 
  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com BRANCO 
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME, no valor de R$ 64.000,00(Sessenta 
e Quatro Mil Reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme 

documentos acostados aos autos deste processo. 
 

TUCUMÃ - PA, 08 de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

 DÉBORA DE SOUZA MARTINS 
Comissão de Licitação 

Presidente 
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