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PROCESSO ADMINISTRATIVO DI.], DISPENSÂ

A comissão Permanente de Licitação do Município de Eldorado dos Carajas, atraves da Prefeitura Municipal
de Eldorado do Carajás, consoante autorização da senhora IARA BRAOA MIRANDA, Prefeita Municipal vem abrir o
processo administÍativo para contratação diÍeta de empresa com o intuito de aquisição de equipamentos e materiais
permanentes conforme proposta n' 12455.597000/1200-03, em virtude do processo administrativo n. OOI/2OZ\SRP,na modalidade Pregâo Eletrônrco, ser considerado fracassado.

DA FUNDAMENTAÇÃO LECAL

2l

Apresente dispensa de licitaçâo encontÍa-se fundamentada no AÍÍ.24, inciso V, da Lei Federal
dejuúo de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado:

Arl

n" 8.666

de

24 ê dispensável a licitaçâo:

I - OMISSIS

"V - quando não acudirem inleressados á licitação anterior e esla jusliíicadamente não puder ser
repelido sem prejuizo para d Adminislraçdo, mantidos, nesle cdso, todas as condições
preestahelecidas ".
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TIS'I'I

FICATIVA

O presente processo administratívo tem por objeto suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAI
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS, com fuIcro no Art. 24, inciso V, da Lei Federal nO
8.666193, em obediência ao principio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez viabiliza a contratação em
consenso, tomando o caso em questão dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

JUSTIFI(],4.TIVA DO PRE(]O

A escolha das propostas mais vantajosas foram decorrentes de uma próvia

pesquisa de mercado, o que nos

nslS:L

permite inferir que os preços encontram-se compatíveis com a realidade rnercadológica
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com as empresas: T.S. FRANCO JUNIOR COMERCIO -

EPP no valor de R$ 7.863,00 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais) e BRASAL COMERCIO DE
AUTOMOVETS E SERVICOS LTDA no valor de RS 208.060,00 (duzentos e oito mil e sessentâ reais), levando em
consideração a melhor proposta ofertada, conforme documenÍos acostados aos autos deste processo.

Eldorado do Carajás - PA,29 de Novembro de 2021.

Maria Nilda Pereira Neves
Comissão de Licitação
Presidente
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