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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020-PMSC, Nº007/2020-FMS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de Santa Cruz (PE), por 

ordem da Chefe do Poder Executivo Municipal, no uso de suas funções, vem abrir o presente 

processo de dispensa de licitação em razão do diminuto valor, com a finalidade do objeto de realizar 

à contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes médico hospitalar, destinado ao hospital municipal, com entrega imediata, no exercício 

de 2020. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação se justifica em razão do diminuto valor da contratação a ser realizada, 

conforme se extrai do projeto básico orçamentário, estando este abaixo de 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso I, do artigo 23 da Lei Federal nº8.666/93, e atualizada pelo o 

Decreto Presidencial Nº 9.412 de 18 de junho de 2018, restando pois autorizada a contratação 

direta, nos moldes do artigo 24, inciso II, do mesmo diploma legal. 

 

Desta feita, compulsando a relevância estrutural e preventiva dos serviços a serem contratados e o 

valor orçado para os mesmos, compatível se encontra o procedimento de dispensa. 

 

Doutra banda, com a finalidade de melhor instruir o procedimento administrativo e instrumentalizá-

lo com as exigências documentais mínimas exigidas pelo Edital Simplificado, entendo cumprida a 

exigência do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos. 

  

Assim, por hora, dispensa-se a licitação. 

 

RAZÕES DE ESCOLHA DO  FORNECEDOR 

 

A empresa, MEDVASF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Doutor Júlio de Melo Nº 61, bairro centro, na cidade de 

Petrolina, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.326.200/0001-22, neste ato, 

devidamente representado(a) pelo(a) sócio(a), o(a) Sr(a) Renato Cezar Alvarenga Lopes, 

brasileiro(a), casado(a), Farmacêutico, empresário, portador do CPF: 778.699.744-4, RG nº 

1219163 SDSP-RN, residente e domiciliado(a) na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, 
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apresenta condições técnicas e reputação ilibada a garantir a contratação pelo Município, o que 

afirmo em razão de a mesma já ter prestado serviços a Prefeitura de Santa Cruz em outras 

oportunidades, ocasião em que exerceu suas obrigações contratuais na forma e prazo regulares. 

 

Justificada, pois, a escolha do fornecedor. 

 

JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS 

 

Os preços cotados pela empresa, MEDVASF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Doutor Júlio de 

Melo Nº 61, bairro centro, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o Nº 

26.326.200/0001-22, neste ato, devidamente representado(a) pelo(a) sócio(a), o(a) Sr(a) Renato 

Cezar Alvarenga Lopes, brasileiro(a), casado(a), Farmacêutico, empresário, portador do CPF: 

778.699.744-4, RG nº 1219163 SDSP-RN, residente e domiciliado(a) na cidade de Petrolina, Estado 

de Pernambuco, se analisados à luz do orçamento estimativo e das demais cotações acostadas, 

cristalinamente refletem a proposta mais vantajosa para a Administração, além de estarem de 

acordo com os preços praticados no mercado. 
 

Não há excesso, razão pela qual emitido a seguinte declaração de dispensa: 
 

(PROPOSTA DE PREÇOS) 
Item Especificação Quant Und P.unit P.Total 

01 DETECTOR FETAL DIGITAL, COM BOAS 

PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

07 Und  509,50 3.566,50 

02 OTOSCOPIO, COM BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO 

05 Und  400,00 2.000,00 

03 KIT PARA EXAMES NEUROLOGICO, COM 

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

01 Und  119,00 119,00 

Valor total do Orçamento R$ 5.685,50 

 

Assim, cumpridos os requisitos elencados no artigo 26 da Lei de Licitações e 

Contratos, ainda com arrimo neste, vimos comunicar a Ilustre Prefeita Constitucional a presente 

declaração de dispensa para que proceda a devida ratificação. 
 

 

Santa Cruz (PE), 14 de maio de 2020. 

 

 

JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA 
Presidenta da CPL 
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