
 
 

SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE – SEMSA 
RUA 10 DE MAIO, 125 – CENTRO – RUROPOLIS – PA – CEP: 68.165-000 

CNPJ: 12.352.501/0001-16 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

 

 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

COM BASE NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL 14.133/2021 

 

  

OBJETO: Aquisição dos medicamentos XIGDUO XR 5 mg/1000 mg e XARELTO 15mg em 

atendimento a Ação Civil Pública com Preceito cominatório de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela em face ao Estado do Pará e o Município de Rurópolis com objetivo de assegurar 

o fornecimento do medicamento em tela, ao paciente OLÍCIA ROSA DA SILVA, em cumprimento da 

decisão judicial referente ao Processo nº 0800502-79.2021.8.14.0073 que tramita na comarca de 

Rurópolis-PA. 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal 

nº. 14.133/2021, torna público aos interessados que sua administração pretende realizar Aquisição dos 

medicamentos XIGDUO XR 5 mg/1000 mg e XARELTO 15mg em atendimento a Ação Civil Pública 

com Preceito cominatório de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face ao Estado 

do Pará e o Município de Rurópolis com objetivo de assegurar o fornecimento do medicamento em 

tela, ao paciente OLÍCIA ROSA DA SILVA, em cumprimento da decisão judicial referente ao 

Processo nº 0800502-79.2021.8.14.0073 que tramita na comarca de Rurópolis-PA,  podendo os 

interessados apresentarem proposta de preços no prazo de 3 (tres) dias úteis, a contar desta publicação, 

oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa. 

Limite para apresentação da Proposta de Preços: 10 de fevereiro de 2023 

A proposta de preços deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Rurópolis, Departamento de 

Licitação, Rua 10 de Maio, Nº 263 – Centro | Rurópolis/PA – CEP:68.165-000, no horário de 08h30 

às 13h30, em dias úteis ou pelo e-mail: cplruropolis@gmail.com ou cpl@ruropolis.pa.gov.br até as 

23h59 da data limite. 

 

O Termo de Referência da dispensa está disponível site oficial da Prefeitura Municipal de Rurópolis 

em www.ruropolis.pa.gov.br  ou através do e-mail: cplruropolis@gmail.com ou 

cpl@ruropolis.pa.gov.br. 

 

Rurópolis/PA, 08 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

  

 

_____________________________________ 

FRANCISCA SOARES SCHOMMER 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 063/2021 
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