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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 05 
 

Processo Administrativo n° 23032020/02-PMP 
Do Objeto: MATERIAIS CORRELATOS, referente à prevenção e combate ao novo coranavírus (COVID 19), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pracuúba-AP. 

 
Do Contratado: DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA 
CNPJ. 11.719.882/0001-66 

 
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais). 

 

Da Justificativa: A dispensa de licitação para o fornecimento de serviços materiais correlatos é necessária para 
o atendimento das atividades de saúde executada pela Secretaria de Saúde em decorrência da situação 
emergencial vivenciada pelo país em detrimento da chegada do Corona Vírus (COVID-19). Cumpre destacar que 
o estado pandêmico foi a causa para a decretação do estado de emergência no município de Pracuúba (decreto 
n° 021/2020 – GAB/PMP). 

Neste sentido, é importante destacar que a aquisição está sendo realizada para munir os profissionais da saúde 
com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), protegendo-os de contaminação e garantindo aos moradores 
do município atendimento apropriado, seguindo as normas e recomendações de saúde. 

Considerando, ainda, as declarações de estado de calamidade pública pelo Governador Waldez Goés e do 
estado de emergência pela Prefeita Belize, e também o grave risco de morte para milhões de pessoas, a 
Administração Municipal decidiu pela aquisição total dos insumos disponíveis destes e de outros que surjam 
para e que possam garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que tem causado 
estragos de repercussão mundial. 

Assim, tendo em vista a situação emergencial e que a média de preços aferida em pesquisa de mercado foi de 
R$ 682,67 (seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo a de menor preço no valor de 
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) apresentada pela empresa de DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO 
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 março de 2020. 
 

Jacirene Alencar de Sousa 
Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 050/2019-GAB/PMP 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
 

Em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração o termo do 
parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Jurídica/PMP, aprovo a realização da despesa, independente de 
licitação. 

Pracuúba-AP, 19 de março de 2020. 
 
 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 
Prefeita de Pracuúba 
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