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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N°043 /202Ô PROCESSO N° 497/2020
DO OBJETO

0  presente instrumento se refere á contratação de empresa especializada em 
Torneamento de seguro veicular, para dois automóveis: 01 (uma) 
camionete/ambulância, modelo 1 MB 15SPRINT RONTAN AMB, Placa: 
PLQ0I43, doada pelo Ministério da Saúde, Termo de doação n0.: 0011/2019, e
01 ( uma) camionete /ambulância modelo i/FORD RANGER XL CS4 22, Placa: 
OVA6879, pertencentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -  
SAMU.

DA JUSTIFICATIVA

A contratação de seguro de automóvel justifica - se devido a necessidade de 
cobertura da Seguradora para as ambulâncias, que compõe a frota do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência -  SAMU, 01 (uma) camionete/ambulância, 
modelo 1 MB 15SPRINT RONTAN AMB, Placa: PLQ0I43, doada pelo 
Ministério da Saúde e 01 ( uma) camionete /ambulância modelo I/FORD 
RANGER XL CS4 22, Placa: OVA6879. As ambulâncias são utilizadas para 
socorros de emergências e por estarem em constantes movimentos inclusive 
em locais de extremo perigo, no entanto, necessita de cobertura de uma 
seguradora na prevenção de eventuais danos que possam ocorrer com as 
viaturas em atividades nos atendimentos às vítimas de acidentes ou outras 
ocorrências que precisam da utilização dos veículos já mencionados.

DO CONTRATADO

CONTRATADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DO VALOR:

O valor do seguro de 01 (uma) camionete/ambulância, modelo 1 MB 15 
SPRINT RONTAN AMB, Placa: PLQ0I43, doada pelo Ministério da Saúde é 
de: 6.660.53 (Seis mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e três 
centavos), e o valor de seguro de 01 ( uma) camionete /ambulância modelo 
I/FORD RANGER XL CS4 22, Placa: OVA6879 é de; 3.516T41 (três.mjL 
quinhentos e dezesseis reais e quarenta e um centavo).

O valor Total é de R$: 10.176,94 (Dez mil cento e setenta e seis reais e 
noventa e quatro centavos)

d a  b a s e  l e g a l  Art 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTQPTZACÃO Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

São Desiderio, 07 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio .ba. gov.br.


