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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021-PMB-

D 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bonito-PA, por 

ordem do Ordenador de Despesa e, no uso de suas funções, vem proceder a abertura do presente 

processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação de empresa para aquisição de 

recarga de oxigênio medicinal 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A aquisição se justifica face das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Bonito, em razão das demandas e serviços, sendo necessário para o suporte junto às unidades 

de saúde, tendo em vista o aumento nas demandas em virtude principalmente do atual momento 

em que a Saúde pública passa, junto ao combate à Pandemia do novo Corona Vírus, como 

também aos procedimentos de rotina das unidades. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu a favor da empresa R. V. DA S. MARQUES EIRELI, inscrita 

no CNPJ N° 06.105.627/0001-93. 

Desta forma, nos termos ao Art. 24, inciso I e II da Lei de Licitações nº 8.666/93, a 

licitação é DISPENSADA.  

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço cobrado pela empresa R. V. DA S. MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ 

N° 06.105.627/0001-93, pelo fornecimento dos objetos descritos nos itens do Termo de 

Referência, foi de valor R$ 16.775,00 (dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais). 

Conforme proposta de preço apresentada pela empresa, anexo ao processo.  

Vale ressaltar que o Setor de Compras realizou análise, constatando que as 

propostas das empresas são compatíveis com os preços praticados nos municípios próximos e 

constata-se que as empresas são especializadas neste tipo de fornecimento, possuem 

profissionais capacitados para atender com urgência a necessidade municipal.  

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

dotação orçamentária. 

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 

 

EXERCÍCIO 2021  

 

Atividade 0602.10.122.0002.2.042 – Combate ao Coronavírus (covid -19). 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.  

  

Atividade 0602.10.122.0002.2.043 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.  

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.  
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Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Assessoria para Assuntos Jurídicos, 

a fim de que emita parecer conclusivo a respeito da legalidade do procedimento, documentação 

e proposta da empresa e da minuta do contrato. 

 

Bonito-PA, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

NILSON AFONSO CORREA FONSECA 

Presidente CPL 

 

 

 

_________________________________ 

FERNANDA THIELLE SOARES NASCIMENTO 

Secretária 

 

 

 

_________________________________ 

ALESSANDRO SILVA DE SOUZA 

Membro  
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