
TERMO DE DISPENSA nº 002/2020-SIMS 

  
Assunto:  Dispensa de licitação 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada 
na Prestação de Serviços de Administração de 
Benefícios de Auxilio Alimentação por meio de 
cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, 
para pagamento de aquisição de gêneros 
alimentícios para os beneficiários indicados 
pela Lei Estadual nº2.499/2020 conforme o 
Programa Renda Cidadã Emergencial instituído 
pela lei Estadual de nº2.499/2020, durante o 
período de situação de emergência de saúde 
publica declarada por meio da Lei Federal 
nº13.979/2020 e decretos Estaduais nº1.375 e 
1.377 de 20/03/2020, para enfrentamento da 
pandemia decorrente do Corona vírus (COVID-
19), por meio da Lei 8.665/93, através da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social- SIMS, prestando auxilio alimentação as 
famílias em vulnerabilidade social no estado do 
Amapá. 
Fundamento Legal: art. 24 inc.IV da lei 8.666/93 
e alterações. 
Contratada: ALELO S.A 
Valor mensal: R$ : 5.049.600,00(cinco milhões 
quarenta e nove mil e seiscentos reais) 
Natureza da despesa:3390.48 Programa:0026, 
Ação:2672 
Fonte de Recurso: 107 Unidade Gestora:310301 

 
DA DISPENSA DA LICITAÇÃO: A presente 
justificativa, trata da Contratação 
Emergencia l  de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Administração de 
Benefícios de Auxilio Alimentação por meio de 
cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, 
para pagamento de aquisição de gêneros 
alimentícios para os beneficiários indicados 
pela Lei Estadual nº2.499/2020, durante o 
período de situação de emergência de saúde 
publica declarada por meio da Lei Federal 
nº13.979/2020 e decretos Estaduais nº1.375 e 
1.377 de 20/03/2020, para enfrentamento da 
pandemia decorrente do Corona vírus (COVID-
19), por meio da Lei 8.665/93, através da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social- SIMS, prestando auxilio alimentação as 
famílias em estado de pobreza e extrema 
pobreza ou em condição vulnerabilidade social 
temporária decorrente da pandemia de covid-
19, cadastradas no CadÚnico ou em base de 
dados da administração pública que 
possibilitam sua identificação, conforme 
preceitos do SUAS , com fulcro no artigo 24 inc. 
IV da lei 8.666/93, tendo em vista tratar-se de 
dispensa de procedimento licitatório, cuja Lei 
declarou como tal. 

Considerando que a presente 
contratação emergencial, pelo período de 
90(noventa) dias, de pessoa jurídica 
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especializada na Prestação de Serviços de 
Administração de Benefícios de Auxilio 
Alimentação para ofertar beneficios eventuais 
em bens, na situação de calamidade e 
Emergencia em decorrencia da pandemia da 
COVID-19, objetivando atender a demanda de 
forncimento de alimento junto aos mercados, 
açougues, mercearias e padarias a serem 
disponibilizadas aos beneficiarios dos cartões 
do tipo vale alimentação, indicados pela 
GEA/SIMS, através do auxilio alimentação as 
familias em vulnerabilidade social nos termos 
da lei 2.499/2020. 

Outrossim, torna-se necessário a pre-
sente a Contratação Emergencial de empresa 
presente, conforme objeto,  que tem a finalidade 
de atender  prestando auxilio alimentação as fa-
mílias em vulnerabilidade social temporária em 
razão da necessidade do distanciamento social 
decorrente de Covid-19 e Em razão da urgência 
no fornecimento de gêneros alimentícios aos 
beneficiários indicados atendendo assim, suas 
necessidades básicas diárias 

 Dessa forma, Contratação Emergenc ia l  de 
empresa especializada na Prestação de 
Serviços de Administração de Benefícios de 
Auxilio Alimentação por meio de cartão 
eletrônico com chip e/ou tarja magnética, para 
pagamento de aquisição de gêneros 
alimentícios para os beneficiários indicados 
pela Lei Estadual nº2.499/2020, durante o 
período de situação de emergência de saúde 
publica declarada por meio da Lei Federal 
nº13.979/2020 e decretos Estaduais nº1.375 e 
1.377 de 20/03/2020, para enfrentamento da 
pandemia decorrente do Corona vírus (COVID-
19), por meio da Lei 8.665/93, através da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social- SIMS, prestando auxilio alimentação as 
famílias em vulnerabilidade social de pobreza e 
extrema pobreza, ou em vulnerabilidade social 
nos termos da lei .O preço e taxas ofertada está 
compatível com o mercado local o que pode ser 
comprovado através das propostas 
apresentadas, a ALELO S.A que apresentou a 
menor proposta, entre as cotações, no ramo de 
atividade compatível com o objeto da 
contratação e assim foi elaborado estudo 
comparativo de preço realizado pela Unidade de 
Contratos e Convênios – UCC/SIMS. 

 
Consagra o dispositivo do a art. 24, 

inciso IV da 8666/93(Lei de Licitações,) que 
estabelece sendo indispensável a licitação: 

 
IV - nos casos de emergência ou de 
calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a 
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segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos 
contratos; 
 
Pelo exposto, visando atender a 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social, em fiel cumprimento da Lei, 
submetemos a presente justificativa à 
apreciação e ratificação de Vossa Excelência, 
ao mesmo tempo em que solicitamos a sua 
publicação em Diário Oficial do Estado, para 
que se cumpra o mesmo de acordo com 
legislação. 

 
Macapá-AP, 07 de ABRIL  de 2020 

 
 
 

ALBA NIZE COLARES CALDAS 
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização 

Social/Sims 
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