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Processo Administrativo n° 0014/2021. 

Referència: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
FUNDAMENTO: Art. 24, II da Lei n° 8.666/93. 

OBJETO: contratação emergencial de empresa do ramo pertinente para 
fornecimento de testes rápidos para antigenos AG e anticorpos lgG igM 
destinados ao enfrentamento da pandemia provocada pelo COvI0-19 emn 

atendimento da demanda emergência da Secretaria Municipal de Saúde ae iarcos Parente -PI, de acordo com os documentos que integram o Processo Administrativo n° 014/2021. 

TERMODE RATIFICAÇÃO 
O lImo. Sr. Allan Benvindo Rodrigues, Secretário Municipal de Administração de Marcos 
Parente-PI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Artigo 26 
da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores e, considerando o que consta do presente Processo e nos documentos acostados aos autos, RATIFICA a deciaração de Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Il da Lei n° 8.666/93 e suas aiterações posteriores, para a contratação emergencial de empresa do ramo pertinente para o 
fornecimento de testes rápidos para antígenos AG e anticorpos IgG e IgM, d-stinados a0 enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19, em atendimento da dernandaemergência da Secretaria Municipal de Saude de Marcos Parente -Pl, de acordo com os 
documentos que integram o Processo Administrativo n° 0014/2021 e outros Dispositivos Legais, a ser executado pela empresa BRASIL MEDICAMENTOS, CNPJ: 17.828.413/001- 
61, pelo valor global de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais), determinando que 
se proceda à elaboração e devida publicaç�o da presente e a elaboração do contrato cu instrumento similar conforme faculta o Art. 62 da Lei n° 8.666/93, tudo de acor: coni a proposta apresentada e demais documentos que instruem a presente ratificaçaao

Marcos Parente (PI), 26 de janeiro de 2021. 

Allan Benvindo Rodrigues 
Secretário Municipal de Administração


