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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 
 
 
A Comissão de Licitação do Município de PRAINHA PARÁ, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
consoante autorização do Sr. PAULO RICARDO CORRÊA DA SILVA, Secretário Municipal, vem abrir o 
presente Processo Administrativo nº 20172022 – SEMSA/PMP – Dispensa de Licitação nº 
006/2017 – CPL/SEMSA/PMP, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Transporte Aéreo de Emergência, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de 
Prainha/PA. 
 
O pedido se justifica em razão da necessidade de prestação de serviço para o transporte de pacientes 

em casos de emergência para os municípios de Santarém e Monte Alegre, tendo em vista não haver 

nenhuma empresa com contrato vigente nesta municipalidade, bem como, inexiste processo de 

licitação deixado pela administração passada. 

 

Assim, a fim de oferecer aos munícipes um serviço de transporte aéreo para atender as demandas de 

urgência, sem risco iminente de morte, mas que necessitam desse tipo de transporte conforme 

recomendação médica, visando resguardar a vida. 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 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 
 
I – OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte Aéreo de 
Emergência, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha/PA   
 
II – CONTRATADA: GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA – ME, CNPJ/MF 03.339.851/0001-51 
 
III - CARACTERIZAÇÃO DA JUSTIFICA A DISPENSA: 
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Assim preceitua o Art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93:  
“Art. 24 – É dispensável a licitação: II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea a do inc. II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de só vez; Os órgãos da administração direta são submetidos aos 
critérios da Lei n°. 8.666/93, portanto são obrigados a realizarem procedimentos licitatórios para 
contratação de bens e serviços. Porém a própria lei de Licitações, em seus arts. 24 e 25; trazem a 
possibilidade de contratação direta, sem licitação, conforme exposto 
 
IV - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/PRESTADOR: 
O fornecedor/prestador identificado no item II foi escolhido porque (I) é do ramo pertinente ao objeto 
demandado; (II) apresentou toda documentação referente a habilitação jurídica, qualificação 
econômico-financeiro e qualificação técnica, o preço está de conformidade com o de mercado, o que 
caracteriza vantajosa a contratação à administração Pública local 
 
 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos 
permite inferir que os preços se encontram compatível com a realidade mercadológica. 
 
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com o valor global de R$ 70.600,00 
(Setenta mil e seiscentos reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme 
cotação de preço e documentos acostados aos autos deste processo. 
 
 
 
 

 
Prainha/PA, 17 de fevereiro de 2017 

 
 
 
 
 
 

ADENILSON LOBATO FERREIRA 
Presidente da CPL/PMP 
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