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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUOBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 15 

Processo Administrativo n° 01062020/01-PMP 
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRACUOBA/AP PARA COMBATE AO COVID-19 

Do Contratado: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 

CNPJ. 34.785.356/0001-08 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$81.800,00 (oitenta e um mil e 

oitocentos reais) 

Da Justificativa: A dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE materiais correlatos é necessária para o 

atendimento das atividades de saúde executadas pela Secretaria de Saúde em decorrência da 

situação emergencial vivenciada pelo pais em detrimento da chegada do  Corona Virus  (COVID-19), a 

qual, inclusive, originou o estado pandêmico que foi a razão para a decretação do estado de 

emergência e calamidade pública no município de Pracuúba (decreto n° 021/2020 e 022/2020 — 

GAB/PMP). 

Neste sentido, é importante frisar que a aquisição está sendo realizada em razão da necessidade de 

garantir as condições de trabalho adequadas aos agentes de saúde, protegendo-os de 

contaminações, e propiciar o eficaz diagnóstico e acompanhamento dos quadros clínicos dos 

infectados. 

Assim, tendo em vista a situação emergencial e que a média de preços aferida em pesquisa de 

mercado foi de R$ 85.900,33 (oitenta e cinco mil novecentos reais e trinta e três centavos), sendo a 

de menor prego no valor de R$ 81.800,00 (oitenta e um mil e oitocentos reais), resolveu-se contratar 

com a empresa que apresentou a menor proposta, qual seja RODRIGUES E ALMEIDA LTDA. 

Do Fundamento Legal:  Art.  24, inciso II, da Lei 8.666/93 e  art.  4° da Lei 13.979/2020. 

Pracuúba-AP, 19 de junho de 2020. 

Jacirene 	Vr  de Sousa 

Comissão Perma ente de Licitação 

Portaria n° 050/ 019-GAB/PMP 

RATIFICAÇÃO 

Em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração o 

termo do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Juridica/PMP, aprovo a realização da despesa, 

independente de licitação. 

Pracuúba-AP, 19 de junho de 2020. 
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