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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE MEDICILANDIA, consoante autorização do(a) Sr(a). ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA, 
Secretária Municipal de Saúde, vem abrir o presente processo administrativo para contratação de empresa para 
fornecimento de material hospitalar para manutenção dos Programas de Atenção Básica- PAB Fixo e Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no no art. 24, inciso IV, da Lei nº 
8.666/93 e também conforme Decreto Municipal n 018/2021 - GAB/PMM, de 08 de janeiro de 2021.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos materiais acima elencados atenderá às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de 
Medicilândia.

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, 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. 

Faz-se necessário um processo de contratação para a aquisição de material hospitalar/odontológico e 
medicamentos, tendo por finalidade suprir a atual demanda de atendimento da população medicilandense, tendo em 
vista que o Fundo Municipal de Saúde conta com uma ala de internação que atualmente possui 36 leitos, 8 leitos na ala 
da emergência, 5 (cinco) PSF's, Centro de Atendimento Pscicossocial - CAPS I e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU a aquisição de material hospitalar se dará devido a necessidade da garantia de atendimento aos  
pacientes em acompanhamento/tratamento medico pelo SUS, material este que são utilizados em todos os  
atendimentos realizados na rede publica de saúde, desde uma simples aferição de pressão arterial, ate as mais 
complexas cirurgias, ou ainda materiais que por ventura venham a ser necessários ao atendimento. Garantindo assim a 
não interrupção do acompanhamento/tratamento aos pacientes acompanhados.

Os materiais relacionados e o seu quantitativo foram baseados no levantamento das reais 
necessidades do momento, nas situações programadas e na previsão da disponibilidade para enfrentar situações não 
programadas que exigem pronto atendimento.

Nesse sentido, o presente processo licitatório se justifica como forma legal, por uma finalidade maior 
que é a de adquirir material hospitalar para dar continuidade aos serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de 
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Medicilândia.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com A.F.BIS COMERCIO & 
SERVIÇOS EIRELI, no valor de R$ 195.696,10 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e dez 
centavos), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste 
processo.

MEDICILÂNDIA - PA, 23 de Fevereiro de 2021

 FABIO NASCIMENTO BARROS 
Comissão de Licitação

Presidente
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