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Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 
 

 

 

Relação dos procedimentos de dispensa de licitação firmados de acordo com a novel regulamentação do artigo 4º, 

e seguintes, da lei 13.979/20 (Lei do Coronavirus): 

 
NÚMERO DO 

PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO 

 

OBJETO 

VALOR 

DESPENDIDO 

DATA DE 

ABERTURA 

 

MODALIDADE 

EMPRESA 

VENCEDORA 

 

CONTRATO 

ADMINISTRATIV

O 

013/2020 Contratação, emergencial, de empresa 
especializada no fornecimento de kits de testes 

rápidos para detecção do Covid-19 IgG/IgM e 

Alcool etílico 70 %, destinado a atender as 
necessidades das unidades municipais de saúde 

em meio a pandemia do Covid-19, possibilitando 

o desenvolvimento das atividades de atendimento 
a população de Rio Grande do Piauí-PI 

R$ 3.204,60  
(três mil, duzentos e 

quatro reais e sessenta 

centavos). 

14.04.2020 Dispensa de Licitação 

 
Khrys Tec Ltda-ME 018/2020 

014/2020 Contratação, emergencial, de empresa 

especializada no fornecimento de kits de testes 

rápidos para detecção do Covid-19, destinados a 
atender as necessidades das unidades municipais 

de saúde em meio à pandemia do Covid-19, 
possibilitando o desenvolvimento das atividades 

de atendimento à população de Rio Grande do 

Piauí-PI 

R$ 15.000,00  

(quinze mil reais) 

29.04.2020 Dispensa de Licitação 

 
Distribuidora de 

medicamentos Saúde 

& Vida Ltda 

027/2020 

015/2020 Contratação, emergencial, de empresa 
especializada no fornecimento de EPI’s, 

destinados a atender as necessidades das unidades 

municipais de saúde em meio à pandemia do 
Covid-19, possibilitando o desenvolvimento das 

atividades de atendimento à população de Rio 

Grande do Piauí-PI 

R$ 17.138,00 
 (dezessete mil, cento e 

trinta e oito reais). 

29.04.2020 Dispensa de Licitação 
 

Cirúrgica São Luís 
Distribuidora de 

medicamentos e 

produtos hospitalares 
Eireli, 

028/2020 
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017/2020 Contratação, emergencial, de empresa 

especializada no fornecimento de kits de testes 

rápidos para detecção do Covid-19, destinados a 

atender as necessidades das unidades municipais 

de saúde em meio à pandemia do Covid-19, 

possibilitando o desenvolvimento das atividades 

de atendimento à população de Rio Grande do 

Piauí-PI 

R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) 

25.05.2020 Dispensa de Licitação 

 

Medical Life 

Comércio de Produtos 
Hospitalares Eireli 

(Medical Life). 

030/2020 

 

019/2020 

 
Contratação, emergencial, de empresa 

especializada no fornecimento de Luvas de 

Procedimentos, destinadas a atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de 

Rio Grande do Piauí-PI 

R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos 
reais) 

04.06.2020 Dispensa de Licitação 

 

Porto Distribuidora de 

Medicamentos Ltda. 

032/2020 

 

020/2020 

 
Aquisição, emergencial, de dispenser de álcool 

em gel, destinados a atender as necessidades das 

unidades municipais de saúde em meio à 
pandemia do Covid-19, possibilitando o 

desenvolvimento das atividades de atendimento à 

população de Rio Grande do Piauí-PI 

R$ 3.000,00 

(três mil reais) 

18.05.2020 Dispensa de Licitação 

 

Multiplac 

Comunicação Visual 

Ltda 

033/2020 

 

 


