
 
 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 068/2020-CPL/COGEC/SESA 

  

Nº Processo: 300101.0005.0058.0292/2020. Objeto: Dispensa de Licitação. Aquisição emergencial de 
túneis de higienização e kit desinfectante de uso geral/higiene natural, com nebulizadores automáticos, 
eficiente na eliminação de vírus, evitando a proliferação. Total de Item Licitado: 02 (dois). Total de 
Item Adjudicado: 02 (dois). Fundamento Legal: Art. 4º, Lei Federal nº 13.979/2020; Decreto Estadual 
n° 1.375 de 17 de março de 2.020 que trata da Situação de Emergência no Território do Estado do 
Amapá. Justificativa: A contratação em tela justifica-se pela necessidade de atender as demandas 
dos atendimentos clínicos – Covid I, II, III e IV visando enfrentamento da infecção (Covid), que durante 
o período de pandemia serão centros referenciados para o enfrentamento e combate ao novo 
CORONAVÍRUS – COVID 19, tendo em vista que as ações de combate ao novo Coronavírus (Covid-
19), nos casos de agravamento requer a implementação de medidas de suporte especializada e 
diferenciadas, pois a ausência deste serviço pode acarretar em perdas de vidas por falta de suporte 
adequado a um tratamento de saúde complexo. Em virtude do quadro epidemiológico grave, a situação 
exige, do Estado, o enfrentamento na execução das ações de controle que podem enfrentar 
dificuldades, justificando a necessidade urgente de apoio diante desse cenário, na execução 
complementar das ações. Visto a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), conforme demonstrado na cláusula terceira desse 
Projeto Básico. A necessidade que a atual conjuntura impõe ao Poder Executivo do Estado do Amapá 
a adoção de medidas sanitárias urgentes com vista a garantir o restabelecimento das sadias condições 
de vida da população, bem como assegurar o fundamento constitucional da dignidade da pessoa 
humana. Valor Global: R$ 119.875,00 (Cento e dezenove mil oitocentos e setenta e cinco reais).. 
CONTRATADA: E. Leite Vilhena Ltda. CNPJ: 36.897.887/0001-00. Atendendo ao § 2º, art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/2020, procede-se com a publicação deste ato. 

 

 

Macapá 21 de agosto de 2020. 

 

 

Juan Mendes da Silva 
Secretário de Estado da Saúde 
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