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DORINALDO BARBOSA MALAFAIA
SUPERINTENDENTE-SVS 

DECRETO 2802/2017 

PROCESsO SIGA N° 00010/SVS/2021. 

FUNDAMENTO LEGAL:: Lei Federal 14.124/2021 Art. 3 inciso I eII, Medida

Provisória n° 1.047/ 2021 Art. 2 e 3. 

ADJUDICADA: PMZ DISTRIBUIDORA S.A ESCRITA NO CNPJ N° 22.763.502/0011- 

89 

OBJETO: Aquisição emergencial de Materiais de Consumo tipo de pneus 
automotivos, para atender os veiculos da Superintendência de Vigilância em Saúde 
SVS, para execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a Covid-19. 

JUSTIFICATIVA: Justificamos que a aquisição emergencial de pneus se faz 

necessária para garantir a manutenção dos veiculos da SUPERINTEND�NCIA DA 
VIGIL EM SAÚDE - SVs, usados nas atividades no combate a pandemia do 

COVID-19 
Tendo em vista as atribuições e responsabilidades da Superintendência em Vigilância 

em Saúde (SVS) mediante a pandemia, o efetivo de seus veículos está todo destinado 

à operacionalidade de suas ações, sejam elas de fiscalização, educação e 

acompanhamento de pacientes, ou, nas distribuições dos imunizantes para os 

municipios. As intensas atividades desenvolvidas pela superintendência ao longo de 

2020 e no curso de 2021 levaram a um grande desgaste dos pneus da frota de 

veiculos, que tiveram a sua ultima troca no ano de 2019. Assim sendo, a compra em 

caráter emergencial e por dispensa de licitação se justifica diante a necessidade de 

não termos interrupções dos trabalhos da SVS nas suas diversas frentes que utilizam 

os veiculos para locomoção e logistica por conta da precariedade dos pneus, bem 

como, zelar pela segurança dos profissionais que fazem uso dos veículos para o 

desenvolvimento de suas atividades.

Considerando que tal fato caracteriza situação de aquisição emergencial, pois a SVs 

procurou na CLC/PGE atas vigentes para ser fazer adesão, mais em resposta a SVSa 

empresa dententora da ata informa via emial conforme contas nos autos do processo 
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a negativa para fornecer os pneus 
Considerando que a entrega do material é de forma imediata para não sofrer 

interrupçöes nos trabalhos da sVS em suas diversas frentes de atuação ao 

enfrentramento ao COVID-19, a Unidade de compras e contratos buscou cotações 

com fonecedores locais, que tem o material a pronta entrega, levando em 

consideração a forma de entrega. 

Considerando que enseja a contratação direta de PNEUS AUTOMITIVOS, com a 
maxima urgência, como forma de garantir os serviços que esta Superintendência vem 
desenvolvendo no estado do Amapá, possibilitando que os mesmo não sejam 
paralizados, com o atendimento ao Plano Estadual de vacinação contra a COVID-19. 

VALOR TOTAL: R$ 38.650,80 (Trinta e oito mil seissentos e cinquenta reais e oitenta 
centavos) 

VIGENCIA: Contrato será substituido por Nota o 
do Art. 62, da Lei n.° 8.666/93, em virtude de se tratar de compra com entrega 
imediata e integral dos materiais adquiridos, dos quais não resultarão obrigações 
futuras. 

Empenho, conforme previsto no S 4° 

Macapá, 01 de julho de 2021 

Helume 
Adriána da Silva Lopes 

Presidente da CPL/SVs 
Portaria 012/2021-GAB/SVS 
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