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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, do município de Bonito, 

estado do Pará, por ordem da Ordenadora de Despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que no uso de suas atribuições, vem abrir o presente 

processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO visando a Contratação de pessoa 

física com capacidade técnica em cirurgiã-dentista para atender a população 

na unidade de saúde familiar USF LUIZ BRAGA BASTISTA-BOA 

ESPERANÇA. 

 

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A Lei nº 13.979/2020 criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de 
caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º) e específica “para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
corona vírus responsável pelo surto de 2019”, e Medida Provisória 
926/2020. 

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

 Fundamenta-se ainda o presente Processo, no DECRETO LEGISLATIVO Nº. 

06/2020, no Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 

687/2020. 

 

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Justifica-se a presente contratação, considerando o cenário mundial em 

relação ao novo corona vírus (COVID-19), e que o município de Bonito/PA e 

um município pequeno mais com números alarmantes de contaminados; 

Considerando o possível os casos confirmados graves para o COVID-19, é que 

ocorre a necessidade da Contratação de pessoa física com capacidade técnica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art4%C2%A71
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em cirurgiã-dentista para atender a população na unidade de saúde familiar 

USF LUIZ BRAGA BASTISTA-BOA ESPERANÇA. 

III - RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu a favor da pessoa física o sra. RAQUEL SOUZA FRANCO 

NASSAR, CPF Nº 919.240.652-15, devido esta apresentar o menor preço em 

atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, necessidades 

de mais profissionais na aria de dentista para que os atendimentos não 

parasse e evitar aglomerações em postos de saúde.  

     Desta forma, nos termos do Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações 

nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020 e alterações posteriores,. 

 

IV - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço total fixado pela contratação do objeto foi o de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) , sendo que este valor será pago em parcelas mensais em 

um período de 6 (seis) meses, cujo valor e de R$ 2 . 5 0 0 , 0 0  (quatro mil 

reais)  preço é totalmente conivente com o valor praticado no mercado atual. 

Considerando ainda o que trata o art. 4, parágrafo 2º Lei Federal 13.979/2020 

Medida Provisória 926/2020. 

 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a 

seguinte dotação orçamentária:  

 

Orçamento 2020: 

 

ORÇAMENTO 2020: 
2.043- Manutenção da secretaria municipal de saúde 
 

Sendo o que tínhamos para o presente momento, despeço - me; 

 

Diante do exporto, emito a presente Declaração de Dispensa a seguir: 

 

V - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

A presidente da Comissão de Licitação, do Município de Bonito, 

estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e considerando a matéria 

constante neste processo, vem emitir a presente declaração de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, fundamentada no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de 
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Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 

06 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores para contratação do objeto do 

presente TERMO, que para constar, a seguinte pessoa jurídica a empresa 

pessoa física o sra. RAQUEL SOUZA FRANCO NASSAR, CPF Nº 

919.240.652-15, como contratada. 

 

 

Bonito/PA, 18 de março de 2020. 

 


