Eldõilâtlo
do Carajás

EsrADo oo penÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS
SECRETi\RIA MUNICIPAL I)E ADMINISTRAÇÀO SEIVIAD
DEPARTAMENTo DE LICITAÇÀo DL

PROCESSO DE DISPENSA

NO

712022-003

A Comissáo de Contratação cia PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
OO ClRelÁS - PA, por ordem da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do
Carajás - PA,_no uso de suas funçôes, vem abrir o presente processo de DISPENSA
i)E LICITAÇAO para aquisição de equipamentcs para estruturação do Centro
Municipal de Fisioterapia para atender as suas necessirlades.
DA FUNDAiâE

LEGAL

A Dispensa tem como fundamento o artigo 75, inciso ll, da lei no 14.133121

e

suas alteraçôes posteriores.

JUSTIFICATIVA DA
necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE de Eldorado do Carajás. Trata-se de aquisição de equipamentos para a
estruturação do centro municipal de fisioterapia. que atualmente realiza atendimentos
regulares aos usuários do sistema único de saúde, atendendo em média 200
(duzentos) pacientes por nrês. Esta aquisição será custeada com recursos advindos do
I rverno Federal através cla emenda parlamentar n" 12455. 597000/1200-06 e contara
iom recursos originários de arrecadaçáo própria municipal.

A aquisição em tela atenderá as

OA ESCOLHÀ,

Os itens a

sererln aCquiridos enquadram-se nos pressupostos legais,
constituindo-se em materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de
competência legal do órgão, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.
A prestação dos serviços na aquisição de equipamentos não gera vínculo
empregatício entre os empregados da contratada e a administração Contratante,
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
d ireta.
Está em conformidade com o Art. 75, inciso ll, da Lei 14.133121 , a escolha recaiu
em favor da empresa RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE
EQUI PAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ. 26.543.386/0001 -71, IOCAI|ZAdO
na TRV WE 5í, no 14í, Bairro Cidade Nova, CEP: 67.133-340, Ananindeua -PA.
Pois, encaminhou, documentação e proposta de acordo com o solicitado em Termo de
Referência, possui qualificação adequada para execução do objeto.
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PREÇO

--s preços apresentados pela empresa acima qualificada para fomecimento
equipamentos para estruturaÉo do Centro Municipal de Fisioterapia, para atender
necessidades da Secretaria de Saúde é no valor
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS
oiterrh rcab) e estão de acordo com os valores praticados, segundo os quais foram
balizados nos parâmetros de mercado, onde, evidenciou-se que o valor designado
para avença é compatível com os valores cobrados em contratações similares
efetuadas por outras entidade da região, sendo este, objeto similar ao da presente
contratação, desta forma, nos termos do art. 75. inciso ll, da Lei 14.133/21, a licitaçáo
é DISPENSAVEL
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Eldorado do Carajás/PA, 18 de abril2022.
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