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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2021  

Altamira, 13 de abril de 2021. 

 

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO  

 

OBJETO: Aquisição emergencial de material médico-hospitalar e medicamentos, para subsidiar as ações e 

medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19). Destinados à manutenção do Hospital Geral 

de Altamira, Unidades Sentinelas, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio Diagnóstico, 

SAMU e demais ações no combate ao COVID-19 - Fundo Municipal de Saúde/FMS. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE E JUSTIFICATIVA DO PREÇO. 

 

A Comissão de Licitação do Município de Altamira/Pá, através da Secretaria de Saúde, consoante autorização 

da Sr.ª ROMINA ALVES DE BRITO, Secretária Municipal de Saúde, vem abrir o presente processo 

administrativo para Contratação de Empresa para Aquisição emergencial de material médico-hospitalar e 

medicamentos, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19). 

Destinados à manutenção do Hospital Geral de Altamira, Unidades Sentinelas, UPA - Unidade de Pronto 

Atendimento, Centro de Apoio Diagnóstico, SAMU e demais ações no combate ao COVID-19 - Fundo 

Municipal de Saúde/FMS. 

 

 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso IV, e o parágrafo único, do art. 

26, da Lei nº 8666/ 93 e suas alterações posteriores. 

 

 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

“Art. 24- É dispensável a licitação: (nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos;)  

 

OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição emergencial de material médico-hospitalar e 

medicamentos, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19). 

Destinados à manutenção do Hospital Geral de Altamira, Unidades Sentinelas, UPA - Unidade de Pronto 

Atendimento, Centro de Apoio Diagnóstico, SAMU e demais ações no combate ao COVID-19 - Fundo 

Municipal de Saúde/FMS. 

 

CONTRATADOS: As Empresas: FAMED – FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANÇADA 

EIRELI,CNPJ: 12.951.863/0001-23, sediada na Avenida Getúlio Vargas, nº 50 - Centro, Anapu/Pará, CEP: 

68.365-000, telefone (91) 99126-9890, E-mail: famedsuporte@gmail.com,  com valor total de R$ R$ 

447.246,10 (quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos); a Empresa: 

CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 05.443.348/0001-77,  Av. Segunda 

http://www.altamira.pa.gov.br/
mailto:famedsuporte@gmail.com
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Radial nº 363, Bairro: Setor Pedro Ludovico, Goiania - GO, CEP: 74.280-090, telefone (062)5414-441, 

doravante denominada CONTRATADA, com valor de R$ 114.215,00 (Cento e quatorze mil, duzentos e 

quinze reais), a Empresa: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 

21.581.445/0001-82, Estrada Curuçamba - CEP: 67.146-263 - Ananindeua-PA, Fone: (91)3346-0446 - 

(91)3282-0206, E-mail: licitacao01@altamedltda.com.br, com valor de R$ 1.183.268,92 (Hum milhão cento e 

oitenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) e a empresa DISTRIBUIDORA 

NOGAMI LTDA, CNPJ: 03.782.783/0001-09, Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2516, Bairro: Esplanada 

do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005, Fone: (93)3515-2359, E-mail: d.nogami@hotmail.com, com valor 

de R$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais). 

 

Razão da Escolha dos Fornecedores:  

 

O fornecedor/prestador acima foi escolhido porque é do ramo pertinente ao objeto demandado, 

apresentou toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o 

menor preço por item dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a proposta mais 

vantajosa à Administração Pública local. 

 

 Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem maiores 

aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado, notadamente considerando-se a 

pesquisa de preço em apenso aos autos, uma vez que os preços ofertados pela contratada estão na média 

praticada no mercado, conforme se verifica comparando-o com os dados constantes na Planilha de 

Composição de Preços em apenso aos autos.  

 

Assim, submeto a presente justificativa a Análise do Controle Interno e Setor Jurídico, para posterior 

ratificação do Exmo. Sr. Presidente para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei nº 8.666/93.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

RODOLFO REGIS NOGUEIRA CABRAL 

Presidente da CPL 
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