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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA 
A Presidente da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-

MIRI—PA, por ordem do Ordenador de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGARAPÉ-MIRI - PA, no uso de suas funções, vem abrir o presente processo de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de kit de imunocromatografia para detecção 

qualitativa especifica de antígenos de SARS-COV-2, em amostras de swab nasofaringeo e 

orofaríngeo com resultados em até 20 minutos, para ampliação de testagem da população. 

para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de lgarapé-

Miri. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A dispensa de licitação tem como fundamento o artigo 24 da Lei n°. 8.666193 inciso l\I e 
suas alterações posteriores, lei n 0 1 3.979, de 6 de fevereiro 2020. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contração por Dispensa de Licitação se justifica pela necessidade e urgência na 
contratação conforme as dificuldades apontadas pela Secretária Municipal de Saúde: 

Devido à grande magnitude da doença, tanto por sua morbilidade, como pelo amplo 
período de transmissão, até os dias atuais, e sem perspectivas de diminuição até que as 
vacinas contra o coronavírus seja disponibilizada a toda a população, e de grande 
importância a realização de ações de prevenção e contenção da proliferação da doença. 
que requerem investimentos na estratégia de ampliação de testagem da população por 
método alternativo ao RT-PRC, para o fortalecimento das ações realizadas tanto pelo 
Estado do Pará, quanto pelos Municípios. 

Consideremos, ainda, a necessidade dos resultados de diagnósticos em momento 
oportuno, da população acometida pela COVID-19, para seu rastreio, monitorarnento e 
isolamento adequado, no sentido de controle de disseminação da doença. 

Assim, torna-se uma alternativa a aquisição ad tecnologia, recentemente registrada e 
sugerida pelo Ministério da saúde, contempla na NOTA TECNICA N° 98/2020-
CGLA13/DAEVS/SVS/MS, de 09 de dezembro de 2020. Finalmente, segundo o Ministério 
da saúde (NOTA TECNICA N° 98/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS,09 DE DEZEMBRO DE 
2020, o teste rápido para detecção de SARSCOV2 é urgentemente necessário nos 
primeiros sintomas da doença para efetivamente controlar a propagação da doença 
atendendo determinados critérios populacionais. 

Isto posto, considerando o cenário atual de saúde pública, em referência a situação de 
pandemia ao novo coronavírus no Município de lgarapé Miri, é necessário a urgência a 
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aquisição dos referidos testes visando garantir a celeridade na 	"ecção 	s pacientes 
contaminados pela COVID-19. 

Considerando o que dispõe a constituição Federal, em especial o art. 169, a saúde é 

um direito a todos e dever do estado, garantindo mediante políticas, que visem a redução do 

risco de doenças e de outros agravos. 

Neste sentido, o presente termo busca auxiliar a detecção precoce de pessoas 

infectadas pela COVID-19, permitindo ações oportunas de bloqueio de transmissão do vírus 

com intuito de buscar suprir as necessidades da população do município usuário do Sisteria 

Único de Saúde (SUS), atendidos em serviços na rede básica de saúde e pac;entes do 

COVID. Conforme determinação constitucional estabelecida no artigo 37, inciso X)(l. 

regulamentada pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações 

impõem-se à administração Pública o dever de licitar. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu em favor da empresa J B GEMAQUE LTDA, inscrito no CNPJ: 
N 005.964.883/0001-73 por estarem legalmente de acordo com que rege as legislações e 
apresentaram uma proposta de preço aceita pela Secretaria Municipa; de Saúde. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço cobrado pela empresa J B GEMAQUE LTDA, inscrito no CNP,!: 
N 005.964.883/0001-73, pela realização do objeto descrito, totaliza P VALOR GLOBAL R$: 
100.000,00 (CEM MIL REAIS), tendo a comissão de licitação e setor de compras procedido 
analise no mercado local, constatando que o mesmo e compatível com as cemais 
empresas do ramo. 

Desta forma, nos termos do art. 24, da Lei n° 8.666/93, a licitação é DISPENSÁVEL. 
Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, a fim de que emita analise e parecer 
conclusivo sobre a minuta do contrato e a respeito da legalidade do procedimento, após o 
encaminhado ao controle interno para verificar a veracidade do processo. 

Obs.: segue em anexo a minuta do contrato e a documentação da empresa. 

Igarapé-Miri - PA, 12 de abril de 2021. 
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