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Itabuna: 01/08/2019 
 

Nome da Empresa: 

Casa do Escapamento Serviços e Peças para Veículos EIRELLI 

CNPJ/ CPF: 

01.055.040/0001-01 

Endereço:  

Avenida José Soares Pinheiros nº726 - Centro – Itabuna-Ba – CEP: 45.600-098 

Telefone: 73-3613-0164 – E-mail: ksadoescapamento@hotmail.com 

Objeto:                                 

Aquisição de 04 Pneus ARO 14F-600 175/65 R14 82T para ambulância Renault Kangoo - Placa OZE 8438 em uso do 

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães-HBLEM 

Valor Estimado:                           
R$ 1.192,00 (Mil Cento e Noventa e Dois Reais) 

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço: 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Considerando a resolução CREMESC 027/97 - Normatização de atividades de transporte, remoção e atendimento de 

pacientes através de ambulâncias e outros veículos; Considerando que a necessidade precípua deste hospital, na 

continuidade da prestação dos bons serviços; Considerando que o custo de pneus novos é mínimo em comparação com 

os benefícios que proporciona ao condutor; Considerando que é necessário verificar sempre se o pneu está em bom 

estado, isso garante a segurança e o desempenho do carro; Considerando Algumas das funções mais importantes dos 

pneus são: • Suportar o peso do veículo, de seus passageiros e de sua carga. • Servir como amortecedor contra buracos e 

irregularidades. • Transmitir o torque do motor para o chão. • Frear o carro, transmitindo resistência contra o movimento 

das rodas no solo; Considerando que um pneu que esteja gasto ou que não seja o correto para o piso coloca em risco 

não só o desempenho do carro, mas a própria vida do motorista; Considerando que não se deve escolher o pneu com 

base na aparência ou até mesmo pela marca, o importante é saber a hora certa e trocar sempre que o desgaste for 

excessivo, nunca se pode deixar o pneu rodando até chegar ao arame; Considerando que quando os pneus não estão 

certinhos com as especificações necessárias para rodar bem, o automóvel pode sofrer um desgaste maior; Considerando 

que os pneus desgastados perdem estabilidade e aderência, aumentando o risco de acidentes; Considerando que os 

pneus são parte extremamente importante o controle do carro é maior quando eles estão em bom estado, por isso, utilizar 

pneus bem conservados  ou trocá-los regularmente evita situações de risco; Considerando que a substituição dos pneus 

permite que o carro tenha uma maior aderência ao piso da estrada e possibilita ao condutor o máximo controle dos 

movimentos do carro, o que se traduz numa maior segurança e estabilidade na condução; Considerando que ter os 

pneus adequados para o carro pode melhorar a economia de combustível, manuseio e segurança geral; Considerando 

que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva 

estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar 

plenamente integrada às políticas públicas governamentais; Considerando que a ambulância destinada ao transporte de 

pacientes não apresentem risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Considerando que a 

responsabilidade fundamental da atividade médica é procurar preservar a vida, aliviar o sofrimento, promover a saúde e 

melhorar a qualidade e a eficácia do tratamento emergencial; Considerando que o transporte de pacientes através de 

ambulâncias, com os equipamentos necessários e competente classificação, está devidamente estabelecido pelas 

Resoluções; Considerando que o art. 196 da Constituição Federal, que garante o acesso universal e igualitário a ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde; Solicito então que seja deflagrado processo de dispensa de 

 

Processo Administrativo: nº0246/2019 

Processo de Dispensa de licitação: nº 028/2019. 
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licitação para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo menor valor com fundamento nos termos previstos da 

Lei Federal de Licitações nº 8.666/93. 

 
 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - FONTE: 50 - PROJETO/ATIVIDADE: 6.443 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000 

 

 

Processo Administrativo: nº0246/2019 

Processo de Dispensa de licitação: nº 028/2019. 

 

 

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo de 

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso VII, da Lei 8.666/93, que fundamenta e 

autoriza, a dispensa de Licitação. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 01/08/2019 

 
 
 
 

_________________________ 
Marilia Silva dos Santos 

                              Membro 

 
 
 
 

___________________________ 
Renata Bomfim Silva Oliveira 

Membro 

 
 
 
 

______________________ 
Queila Cristina Silva Santos 

                 Membro 

 
DESPACHO FINAL– HOMOLOGAÇÃO - DATA 01/08/2019 

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 

 

 
 

__________________________ 
Nelsivane Sousa Oliveira Cordier 

Presidente 

 
 
 
 

__________________________ 
Roberto Gama Pacheco Júnior 

Diretor Adm. Financeiro 

 

 

 

 

 


