
 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ 

CNPJ: 06.553.945/0001-17 
END: Pça Aurino Luz, 26, Centro. 

CEP: 64.560-000 

 
 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO PROCESSO Nº: 011/2020– DL  
 
MODALIDADE/PROCEDIMENTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 
TIPO: EMERGENCIAL COMBATE AO COVID-19  
CRITÉRIO: MENOR PREÇO  
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios e material de 
limpeza destinado ao enfrentamento do coronavirus no valor de R$ 6.799,50 (seis mil setecentos 
e noventa e nove reais e cinquenta centavos) para gêneros alimentícios e de R$ 1.156,34 (um mil 
cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) para material de limpeza. 
UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL.  
 

Tendo em vista as motivações e justificativas apontadas pela Unidade Requisitante; o 
cumprimento das determinações contidas no Despacho proferido por esta Ordenadora de 
Despesas; os procedimentos adotados pelo Departamento de Licitações e a avaliação das 
peças processuais, pela Assessoria Jurídica, por meio de Parecer favoráveL ao 
prosseguimento do Procedimento;  
 

RATIFICO a presente aquisição nos termos do procedimento epigrafado, com base no Art. 24, IV 
da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida 
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, com a empresa: Higienizar Distribuidora CNPJ No. 
17.134.601/0001-90, com sede na Avenida Severo Eulálio, 765, Bairro Canto da Varzea, na Cidade 
de Picos - PI, pelo valor global de R$ 7.955,84 (sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e 
oitenta e quatro centavos), sendo R$ 6.799,50 (seis mil setecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos) para gêneros alimentícios e de R$ 1.156,34 (um mil cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e quatro centavos) para material de limpeza, cuja aquisição se dará através da Nota 
de Empenho nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93. Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se. Gabinete do Prefeito de Santo Inácio do Piauí, 30 de junho de 2020. Tairo Moura 
Mesquita. Prefeito Municipal 
 
 

 


