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FUNDO MUNlclpAL DE sAfroE

PROCESSO ADMINISTRATIV0 DE DISPENSA

A   Comissao   de   Licitagfo   do   Municipio   de   IPIXUNA   DO   PARA,   atrav6s   do(a)   FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, consoante autorizagao do(a) Sr(a). SALOMAO SILVA SOUSA, Secrefario Municipal de
Sadde e Saneam, vein abrir o presente processo administrativo para LOCACAO DE IM6VEL PARA INSTALACAO
DA  BASE  DESCENTRALIZADA  DOS  SERVICOS  DE  ATENDIMENTO  M6VEL  DE  URGENCIA  -  SAMU,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

a                                                               DA FUNDAMENTACAO LEGAL

A presente Dispensa de Licitapao encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso X, da Lei Federal
n° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas alterag6es posteriores, conforme diploma legal abaixo citado:

Art. 24 -  E dispensavel a licitapao:

I -OMISSIS

X -  "para a compra ou locacdo de  im6vel destinado ao atendimento das finalidades preclpuas  da
administrapdo,  coyas necessidades de  instalapdo e  localizapdo condicionem a sua escolha, desde que o preco seja
compativel com o valor de mercado, segundo avaliacdo pr6via,. "

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

® 0 presente processo administrativo ten por objeto suprir as necessidades do Municipio de IPIXUNA
0 PARA, atendendo a demanda da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei

n.° 8.666/93, em obediencia ao Principio da Continuidade do Servigo Pdblico, que por sua vez, viabiliza a contratapao
em comento, tomando o caso em questao, dentro das exigencias requeridas por este dispositivo.

Conforme exposto no termo de referencia anexado aos autos, a devida contratagao se faz necessaria
pelo  fato de que atualmenteo Municipio de Ipixuna do Para nao disp6e de espapo fisico para o funcionamento da
Base Descentralizada dos Servigos de Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, 9ervigo este de extrema importancia
e ininterrupto. Ademais, o im6vel a ser locado atende as finalidades precipuas do Orgao supracitado, disponibilizando
o espago e  localizapao favoraveis a utilizapao que  se destina.  Dessa forma,  considerando a grande  importancia do
devido servigo, 6 imprescindivel o cumprimento de investimentos objetivando a preservagao da vida dos cidadaos.

JUSTIFICATIVA D0 PRECO

Foi realizado previamente urn laudo de avaliagao do im6vel com a finalidade de estabelecer o valor
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de
locapao, este baseado no valor m6dio de im6veis (edificag6es) da regiao, conforme documento anexado aos autos.

Face ao exposto,  a contratapao pretendida deve  ser realizada com LUIZ FREIRE DA ROCHA, no
valor  de  R$  32.400,00  (trinta  e  dois  mil,  quatrocentos  reais),  levando-se  em  considerapao  a  proposta  ofertada,
conforme documentos acostados aos autos deste processo.

IPIXUNA DO PARA - PA, 28 de Dezembro de 2021.

CAROLIN
Comissao

Z DA SILVA

Presidente
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