ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
CNPJ: 11.268.314/0001-96
Rua Francisco Gomes, 53 – Centro- CEP: 59.375-000.
Fone: (84) 3473-2355.
Email: smscruzeta@rn.gov.br

TERMO DE DISPENSA
PROCESSO No 042/2020
DISPENSA: 019/2020
OBJETO: Aquisição de Insumos médicos hospitalares para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde em caráter emergencial de acordo com a lei 13.979 de
06 de fevereiro de 2020.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade em caráter emergencial de aquisição de
máscara para combater a propagação do COVID-19, encontra-se adequado para
satisfação do interesse público específico e compatibilidade do preço com os
parâmetros de mercado;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 4, da Lei n° 13.797/2020.
RESOLVE:
Declarar a dispensa de licitação emergencial para a contratação das
empresas DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ
sob o nº 16.826.043/0001-60, com endereço à rua Doutor Poty Nóbrega, 1945 –
Lagoa Nova – Natal/RN, atingindo o melhor preço nos itens 6, perfazendo o montante
de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), da referida pesquisa mercadológica
anexada nesse processo, ATRATIVO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELLI,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.853.517/0001-82, com endereço na Rua Monsenhor José
Paulino,1351 – 1º andar – Tirol -Natal/RN CEP: 59.022-200, atingindo o melhor preço
nos itens 4,7,11,15 perfazendo o montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil
reais), da referida pesquisa mercadológica anexada no processo, ALINE MIRELLI DE
AZEVEDO COSTA-ME inscrita no CNPJ 07.539.124/0001-99, com endereço na Rua
João Solon de Medeiros -Major Ary de Pinho - Acari/RN – CEP: 59.370-000, atingindo
o melhor preço no item 14 perfazendo o montante de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), de acordo com a referida pesquisa mercadológica anexada nesse
processo, F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, inscrita no CNPJ sob nº
07.055.280/0001-84, com endereço na Rua Edmar Francisco Pereira,508, Aeroporto –
Mossoró/RN – CEP: 59.607-240, atingindo o melhor preço nos itens
1,2,3,5,8,9,10,12,13,16 e 17 perfazendo o montante de R$ 54.163,00 (cinquenta e
quatro mil cento e sessenta e três reais), totalizando assim o valor global de R$
111.693,00 ( cento e onze mil seiscentos e noventa e três reais) com a referida
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pesquisa mercadológica anexada nesse processo com base no art. 4, da Lei n°
13.797/2020.
Cruzeta/RN, 22 de maio de 2020
Débora Juliane Medeiros de Góes
Sec/gestora Municipal de Saúde

