FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.747.487/0001-97
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
O Secretário Municipal de Saúde em Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, no uso de suas
atribuições Legais e,
Considerando Contratação emergencial motivada à situação de calamidade pública no âmbito
municipal para fornecimento de materiais técnicos a fim de atender as necessidades das unidades de saúde, junto
à secretária municipal de Saúde em Cachoeira do Piriá.
Considerando a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário
conforme atestado pelo setor competente;
Considerando a proposta comercial e demais documentos do contratado em apenso aos autos;
autos;

Considerando a justificativa de contratação direta e o Parecer Jurídico ambos em apenso aos
Resolve:
I – Homologar a dispensa de licitação ratificando a justificativa de contratação e o Parecer

Jurídico em apenso aos autos que orientam pela dispensa de licitação, com fundamento Decreto
Municipal nº 029/2021 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93, determinando a
contratação com as empresas RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 26.543.386/0001-71 com sede na TV WE 51-CIDADE NOVAANANINDEUA-PA, CEP: 67.133-340 e PARAMED DISTR. MEDICAMENTOS EPP LTDA, CNPJ
n° 6.647.278/0001-95, com sede na RUA COMENDADOR PINHO nº 90 SACRAMENTA
BELÉM/PA, COM-SERV CONFECCAO DE ROUPAS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAODE-OBRA CNPJ:32.666.652/0001-56 -INSC.EST.:15.631915-2 END.: TV
LIBERATO DE
CASTRO 631 - GUAM.A-BELEM/PARA, pelo valor admitido de R$ 728.772,31 (setecentos e vinte e
oito mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), a serem pagos de acordo com o
fornecimento dos materiais;
II – Determinar ao setor competente que proceda a publicação, conforme de estilo, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o instrumento de contrato, se for
necessário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Cachoeira do Piriá - PA, 16 de Fevereiro de 2021.
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