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JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIA COMpRAlDIRETA (DISPENSA DE
LICITAÇÃO - DL)

0 presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 24 da Lei 8.666/931
como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.

1 - Objeto: Contratação de empresa oara a prestação de seryjços^ [de Jocjçãp de tendas e
equipamentos, parada realização do. evento' '-Arraial da:Vacinação";Inp
Patos/MA.

II-Empresa: l

ILMARA LIMA DA SILVA •.

CNPJ: 21.105.155/0001-62-

III Caracterização da SitüaçãÒ^que.jüstiflca a Dispensa de Licitação:^,..''' i i
^ \ A í ;•> , IK T
• ^ /''i r—!i íl- - ;•// r-.- il-i'

A Lei n.2 13.979/2020 crioui^umasriova'hipótese de^^dlspensa de IlcitaçãoJae.caráter temporário (art.
3S e 4 9§19) je específica para^enfrenTamenTôlpk^WTgêncià^á^^^^
internacional dècorrente_do;ripvq,cpr.onavírus,-respbnsáverpeló sürto.de
926/2020. t - :IIj^ iyí .

nicípio de São João dos

e^^públícaij|de importância
2019 e Medida Provisória

.

Essa Norma sé^lnsere :na cpmpe^hcla privativa^ dapUniã^^afa Jegisla^^
licitações econtratos e poderá/servapljcada por qualquenénté^áá;fédej:ação.?

^ ^ f:j f4> I5 - .'-ri Íí//n'^ l'^- 1
Apesar disso, rnuitos^estados e/i^nicípios.têm ed|t^dp.'Se"us pi^óprlpsãtos, baseados;na hipótese de
dispensa prevista no a'rt"24;,inc/IV-cia,,Lei n.9 8;66B/19'93, otqüV^.mbfem épossível dèVegular.

Acautela flcaipor :Gonta da motivação e denióhirtração'da^ocorrência fefétiva;de;iemergência no
estado ou munjcíplo-que.pretende irealizar suas^^contratações^^diretamente, não bastando a simples
existência de décretoido ente nesse sentido.

íl.®
sobre as normas gerais de

-- ii
- 4

Porse tratar dé uma contratação por dispensa,,a observância do:preyisto<nò parágrafo único do art.
26,daLein.9 9t666/1993,diz:- ^ . A ' . /. ^

Parágrafo único: O processo de dispensa, de Inexibílidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I-caracterização de situação emergenclal, calamitosa ou de grave e iníinente risco à segurança
pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II-razão da escolha do fornecedor ou executante;

III-justificativa do preço;
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IV-documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados (grifamos).

Nessa sintonia, o artigo 196 da CF/88 diz que: "A saúde é direito de todos, dever do Estado garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Município, assim como o mundo atualmente, está passando por uma pahdemia pela disseminação
do COVID-19, e estamos com a campanha de N^cinação contra a doença, onde será realizado o
evento "Arraial d^Vácinação"". Para= podermos, assegurar e organizar aípo^la^ na espera da

llaplicação da vacina e para evitarmos aglomerações dos mesmos, estamos solicitando a locação de
tendas, arantindo a ventilação e acomodação dos .servidores envolvidos bem como da população,

'" - • -1L '
bem como os [demais equipamentos, a fim.de assegurar á.comodidade!dè ttodos e divulgação do

evento.

- RAZAO DA ESCOLHA- v.r ^

A escolha recaiu a LVA, CNPJ n.sfavòr''dá'..Réssoa /Jurídica,.,'aTempresào^ILMARA UIMAl DA
21.105.155/0001-62, devido esta'aprésentàf d rriéripr preçp^ eh^^atendimerito^às necessidades da
Secretaria Municipal, de Saúde), Opreçó "é totalfhente^conivente;,còm^o valpíj pratica no mercado,
conforme cotações constãntesynos autos dq_Pr;ocèssò--Administfativo n.s 0106007/2021. Desta

8.6^66/93 ejsuas alterações
alterações, a licitação é

forma, nos termos dP Artigo 24,)inciso'IV;-dá'Lei-Fèderal-de-Licitações n.s
! - ° ( i ' u r

posteriores. Lei Federal h;S ii3;979,—de-06-de-fevereiro~de-2020 e

DISPENSADA. I . - - 1̂ \VV
•• - -'Wa!

IV-JUSTIFICATIVADOPREÇoY 'Cv _ .

o preço total fixado pára compraTdò;pbJeto fdí-o;£alor.:de^RS'56ífl55;5^^ (Cinqüenta; e|seis mil cento e
cinqüenta e cinco rèáis e cinquéntapeTítóvosíXt^ciò^rSecetarlarlí^Iunicipal àé Administração (Setor
de Compras) procedido com a análise .de.mercado,..vermcandp estar o mesmo compatível com os
valores praticados no mercado, confórn^ cotações'de preços constantes ín^^^ autos do processo,

-I - grande^liemanda desse
í: I

xa,- y/f A òi-
• y.

tendo em vista a oscilação de preços condidérávels devido a pouca oferta é
tipo de equipamento.

—^.São JÕão-dos Ratosl-MA, 07 de junho de 2021

rmodxK
uzana Ivlaria teab coelho de Sa

Subsecretária de Saúde
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