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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020-CPL/SESA 

 

Nº Processo: 300101.0005.2584.0052/2020 Objeto: Dispensa de Licitação para Aquisição 

Emergencial de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência 
para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo com a lei 13.979 de 06 de 
fevereiro de 2020, conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste 
instrumento.  Total de Itens Licitados: 01. Fundamento Legal: Art. 24, IV da Lei 8.666/93, Art. 4, § 
1° Lei nº 13.979/2020; Art. 4°, Medida Provisória 926/2020 e Art. 4° Caput, Decreto Estadual n° 1.375 
de 17 de março de 2.020. Justificativa: Considerando a Portaria n° 188/2020, do Ministério da 
Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov). É patente a urgência em relação de 
emergência de saúde pública, conforme Lei Federal n°13.979/2020, bem como Decreto Estadual n° 
1.375, 1.376 e 1.377 de 17 de março de 2020 do Estado do Amapá-AP, que consideram que a 
situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle de riscos, danos e 
agravos a saúde pública. As contratações de bens, insumos e serviços, inclusive os de engenharia 
decorrente do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional foram 
contempladas com regramento especializado que consta da Lei nº 13.979/2020, supramencionada. 
Importante observar que a situação pontual e singular que assola o país e o mundo recomendou um 
tratamento diferenciado para as contratações no afã de minimizar a ocorrência de potenciais 
prejuízos, em uma ponderação necessária entre, de um lado, o direito à vida e à saúde individual e 
coletiva e, de outro, o princípio da economicidade administrativa. Em vista dos argumentos 

apresentados, a decisão de adjudicar a licitante EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA., deu-se, principalmente, em decorrência do fator prazo de entrega, pois 

dentre as propostas apresentadas foi a de menor prazo possível concomitantemente com existência 
de estrutura para efetiva entrega do objeto (garantia de entrega) para atender a demanda 
emergencial do estado alinhada com a documentação idônea e o menor preço dentre as propostas 

apresentadas, estando compatível com o mercado nacional e por atender as exigências da Anvisa. 
Valor Global: R$ 2.560.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA MIL REAIS). CNPJ 

07.642.426/0001-98. CONTRATADA: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.                            
 
 

  Macapá-AP, 21 de agosto 2020. 
 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 
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