
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

Modalidade: Dispensa de Licitação. 

Dispensa de Licitação nº 08/2019. 

Contratada: Paulo Cezar Demarco Junior & Cia Ltda 

Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria de programas, projetos e atividades na área da 

saúde. 

Preço Mensal: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). 

Prazo: 03(três) meses. 

   

  JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da vigilância em 

saúde, atenção básica, programa de melhoria e da qualidade da atenção básica – PMAQ,  com preposto 

capacitado e com experiência na área.  

 

  Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, visando a contratação de serviços na área da 

vigilância em saúde, atenção básica e PMAQ. 

 

  Trata-se de contratação de prestador de serviços, por intermédio de dispensa de licitação nos 

termos do artigo 24, II, da Lei 8.666/93, para a prestação dos serviços específicos mediante percepção 

de valor determinado. 

 

 A capacitação de agentes públicos para atuar na área, tanto no aspecto teórico quanto prático, 

tem se revelado numa necessidade que irá refletir diretamente na qualidade de vida e saúde da 

população, com atingimento dos objetivos com um custo financeiro menor, preparando-os para 

prevenção e também para atuar em casos que necessitem de solução, de correção de problema 

apresentado, instalado. 

 

 Se trata, contudo, de uma atividade e um assunto específico, extremamente relevantes, que 

necessita de pessoas com conhecimento teórico e  prático, o que a contratada possui, capacitando os 

agentes locais, inclusive a fim de que se possa atingir, em cada programa, os objetivos pretendidos. 

 

 Tendo em vista a necessidade e legalidade, pelo limite do valor e peculiaridade dos serviços e ao 

que o mesmo se destina, enquadrado no limite estabelecido pelo dispositivo legal citado acima, entende-

se configurada a hipótese de contratação mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 24, II, da 

referida Lei, em sua nova redação. 

 

 O expediente encontra-se devidamente justificado, se constituindo em contratação de serviços 

de assessoria e consultoria na área da vigilância em saúde, atenção básica e PMAQ. 

  

 Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a peculiaridade e 

natureza do objeto e projeto, no atendimento das disposições insertas no art. 26 da Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações posteriores quanto à justificativa da dispensa e a ratificação da mesma, com a 

devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da 

licitação a teor do artigo 24, II, daquele Texto Federal. 

 

 Ante a análise efetivada, diante do interesse público de realização dos serviços, conclui-se pela 

ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos fundamentos apreciados. 

 

Centenário, RS, 03 de abril de 2019. 

 

Hilário José Kolassa 

Prefeito Municipal 

 


