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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 299/2017-PMI 

ASSUNTO: Justificativa de contratação direta, razão da escolha do fornecedor ou executante e 

justificativa do preço. 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo único, 

I, II e II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

1- Objeto: Locação de 01(uma) ambulância Tipo A para atender a demanda da Vila de Porto 

de Seguro no município de Igarapé-Açu. 

2- Contratado: J Lemos de Carvalho, inscrito no CNPJ: 12.294.602/0001-88 

3- Motivação para a Dispensa de Licitação: 

Ao iniciarmos o ano de 2017 e por se tratar de início de gestão, visto que não houve processo de 

transição da gestão anterior para a atual Administração do Poder Executivo o que impossibilitou 

o conhecimento imediato das necessidades desta secretaria de Saúde.  

Considerando que na Vila de porto Seguro a demanda de pacientes que necessitam de transportes 

para atendimento de urgência e emergência tais como acidentes ofídicos, crianças em 

desidratação (Vômito e diarréia), envenenamento, idoso acamado, complicações de doenças 

crônicas (hipertensão e diabetes) e acidentes traumatológicos a partir de níveis crescentes de 

complexidade e da ausência de transporte adequado, como forma de garantir assim, integridade, 

pois trata-se de um serviço essencial, contínuo e ininterruptos serviços de saúde, evitando assim  

maiores transtornos a pacientes correndo o risco de maior complicação pelo prazo do 

atendimento. 

Vale ressaltar que esse tipo de atendimento não são realizados na UBS e a mesma segue 

protocolo de funcionamento de segunda a sexta, nos sábados domingos e feriados não temos 

como garantir um atendimento primário ao paciente. 

A gravidade do caso em tela permanece também pela distância que a Vila do Porto Seguro tem 

para a sede do Município, onde tem suporte de média e alta complexidade no Hospital 

Municipal, a distância é de 32 km de estrada de chão dificultando ainda mas o transporte seguro 

para paciente. 

Daí a frequente necessidade de transferência e remoção de pacientes em situações de emergência 

e também entre unidades de saúde, com vistas a assegurar a continuidade do processo de cuidado 

e a integralidade da assistência à saúde. 
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A Secretaria de Saúde ressalta-se a necessidade da contratação em questão, tendo em vista o 

déficit de ambulâncias na rede municipal de saúde, bem como o sucateamento daquelas que o 

Município hoje possui em funcionamento, o que compromete a qualidade dos serviços prestados 

à população.  

Diante do relatado a Secretaria de Saúde solicita que seja providenciado o devido procedimento 

dispensa de licitação para a locação de uma ambulância Tipo A com vigência de 03 (três), esta 

clara e configurada no art. 24, IV, visa dar celeridade a regularização do estado de urgência em 

regularizarmos uma situação que não pode esperar decorrer os prazos de um processo licitatório 

normal, estamos buscando agilidade no restabelecimento da ordem dos serviços a serem 

prestados a população, buscando assim minimizar os danos que a coletividade possa ter sem o 

devido transporte.      

 Pelo que sugere- se presente a hipótese de licitação dispensável fixada no art,24, IV, lei nº 

8.666/93. 

4- Razão da Escolha do Fornecedor: O fornecedor/prestador identificada no item II foi 

escolhido porque (I) é do ramo pertinente ao objeto demandado; (II) apresentou toda a 

documentação referente a habilitação, o preço está em conformidade com o de mercado, o que 

caracteriza vantajosa a contratação à Administração Pública local.  . 

5- Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem 

maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado, notadamente 

considerando-se a pesquisa de preço em apenso aos autos, uma vez que os preços ofertados 

pela contratada estão abaixo da média praticada no mercado. 

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica para 

posterior ratificação do Gestor do Fundo Municipal de Saúde para os fins do disposto no caput, 

do art. 26 da Lei nº 8.666/93.  

 

Igarapé - Açu, 16 de Maio de 2017.  

 

Gabriela Simões dos Santos 

Secretaria Municipal de Saúde 
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