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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 085/2021. 

 

OBJETO 
 

contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva no aparelho de raio X do hospital Municipal de Igarapé-Açu. 

 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA 
 

Considerando a necessidade de contratação de empresa para manutenção 

preventiva e corretiva no aparelho de raio X do hospital Municipal de Igarapé-Açu para 

prestar assistência a população, face a grande demanda de usuários do SUS. 

A falta de manutenção no aparelho de raio X, objeto dessa dispensa, 

comprometerá o atendimento do hospital e pode colocar em risco a saúde da população 

em época de pandemia. 

Por conta disso, solicitamos urgência na contratação, para que seja assegurada 

a saúde em caráter continuo, objetivando o aumento da eficiência e da oferta no número 

de exames a serem realizados. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 

Após a realização de pesquisa de preços pelo Departamento de Compras da 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, a escolha recaiu sobre a empresa PANDORA 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRÚGICO E HOSPITALAR 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.662.668/0001-10, que apresentou melhor 

proposta, respeitando assim o principio da economicidadade, conforme mapa de preços 

em anexo. 

Por conta disso, a Administração Pública justifica a contratação da empresa 

PANDORA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRÚGICO E 

HOSPITALAR EIRELI , inscrita no CNPJ sob o nº 11.662.668/0001-10, com sede na 

Rua Três (Conjunto Pedro Teixeira),  Bairro: Coqueiro, Belém–PA. 

 

CONCLUSÃO 
 

Desta forma, preenchido todos os requisitos da Lei nº 8.666/93, esta secretaria 

apresenta as justificativas requeridas para a contratação direta, por dispensa de licitação 

com fulcro no artigo 24, inciso II, para a contratação com a empresa PANDORA 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRÚGICO E HOSPITALAR 
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EIRELI , inscrita no CNPJ sob o nº 11.662.668/0001-10, com sede na Rua Três 

(Conjunto Pedro Teixeira),  Bairro: Coqueiro, Belém–PA, ao valor total R$ 15.590,00 

(Quinze Mil e Quinhentos e Noventa Reais), de acordo com a Lei Federal nº 8666/1993. 

 

Igarapé-Açu/PA, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Francisco Soares de Amorim Neto 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto nº 190/2021- GP/PMI 
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