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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/2021 DL 

PROCESSO N° 023/2021 DL 

RAZÕES DA ESCOLHA 

A escolha recaiu sobre os Médicos MIRIAN LIMA BORGES e JOÃO PEDRO 
BATISTA SANTANA SANTOS, JOÃO PEDRO BATISTA SANTANA SANTOS; ANA 
CRISTINA DOS SANTOS ALVES UTRIA e LEANDRO LOPES MOREIRA em consequência 
do melhor prego do mercado através de um orçamento feito pela secretaria, e condições de 
fornecimento. 

Desta forma, nos termos do  art.  24 inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
a licitação é inexigível. 

IV - 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; 

- MP  1.047/2021,  art.  2°, I c/c  art.  3°, I: 
- Dispõe sobre as medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia dacovid-19. 
- Art.  2° Para fins do disposto nesta Medida Provisória, fica a administração pública dos entes 
federativos, de todos os Poderes e dos órgãos constitucionalmente autônomos autorizada a, nos 
termos desta Medida Provisória: 
- I - dispensar a licitação; 
-  Art.  3° Nos processos de dispensa de licitação decorres 	do disposto no inciso I do caputdo  art.  
2°, presumem-se comprovadas a: 
- I - Ocorrência de situação de emergência em saúde 	importância nacional decorrente da 
pandemia decovid-19; 

Rurópolis-PA, 07 de junho de 2021. 
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