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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

A Comissão de Licitação do Municipio de SANTA BÁRBARA DO PARÁ, através do(a) FUNDO 

NNCPAL DE SAUDE,. consoante autorização dofa) Srta). DYENE CRISTINA JARDIM CORREA. Secretaria 
ical de Saude. vem abrir o presente processo administrativo para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE 
ANTIGENO CORONAVÍRUS. PARA ATENDER AS NE�ESSIDADES URGENTEs DA SECRETARIA 
NCIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, PARA FINS DE PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID-19 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente Dispensa de iciaão enc ontra-se funáannentada no art. art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
n 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alerações posieriores. Considerando o Decreto n° 141, de 10 de março de 
2021, da Prefeitura Municipal de Sarta Barbara do Pará, que versa sobre a decretação de estado de calamidade 
pública no Munmcipio. 

An. 24 E dispensavel a licitação: 

1-OMISSIS 

- "nos casos de emergencil o! cde calemidsuie vüblica, quando caracterizada urgéncia de alendimento de silnação que possa ocasiona" prejuiro ol conprometer a segur ança de pessoas, obras, serviços, quipamentos e oulros bens. piüblicOS o p:ariicidares, e somente pura os bens necessários ao atendimento da 

ituação emergencial ou catanitosa e puta cis prtelus ie abras e serviços que possam ser concluidas n0 prazo máximo de 180 (cento e oilenta) dias cons:{iv v interruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respeciivos conirauos, 

JUSTIFCATIVA DA CONTRATAÇÃO 

presente proceso adninisilairvo tem por objeto suprir as necessidades do Município de SANTA BARBARA DO PARA. atendendo à demanda daío) FUNNO MUNICIPAL DE SAUDE, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.° 8.666.93, em obediêneia ao rireipio da Continuidade do Serviço Piblico, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso cn qustãc. crtro das e:Kigê.cias requeridas por este dispositivo. 
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JUSTIFI * 1.n PRECO 

A escolha dafsi pronostar) marantajosaf s) fitram) decorrente de uma previa pesquisa de 
mercado, oque nos permite inferir que on preços cncontramn-uc compativel com a realidade mereakdgka 

ace ao exposto, a contratngan retendnda desc ser reai/ada com R BARROSA COMERCO& 
SERVIÇOS EIRELI, no valor de R )ieatrt dsrp d1 ma, etecento Ieas), levando-se c 
considerição a melhor proposte ofertadamfoi drmentne rlr3 Are leste nrucess 
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