
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO,  MEDICILÂNDIA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

 

  A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MEDICILANDIA, consoante autorização do(a) 

Sr(a). ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA, Secretária Municipal de Saúde, vem abrir o 

presente processo administrativo para contratação emergencial de empresa especializada para 

prestação de serviços de assessoramento e intermediação da reserva de passagens aéreas e 

terrestres, locação de veículos e outros serviços correlatos  para atender às necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde, com atuação em todo território nacional. 

 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

  A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso 

IV, da Lei nº 8.666/93. 
 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

  A aquisição dos serviços acima elencados atenderá às necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Medicilândia. 

  A Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia, necessita adquirir 

passagens áreas/terrestres, pois atualmente está inserido como Gestão Plena de Saúde, ou seja, 

é responsável para custear o transporte de pacientes inseridos no TFD. Sendo Necessário a 

aquisição de passagens, considerando que alguns pacientes necessitam de transportes aéreos 

para tratamento em outro município e/ou Estado. Faz-se necessário a utilização de transporte 

aéreo e/ou terrestre para o deslocamento de gestores e servidores para a participação em 

cursos, assembleias, conferência em outras cidades, inclusive na capital do estado e outros 

estados.  

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 TOP LINE 

TURISMO EIRELI, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), levando-se em consideração 

a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 

 

 

MEDICILÂNDIA - PA, 25 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

 FABIO NASCIMENTO BARROS  

Comissão de Licitação 

Presidente 
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