
 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

Dispensa de Licitação nº 00019/2021-FMS 
Processo Administrativo nº 00064/2021 

 
Ratifico o Processo Administrativo nº 00097/2021 - Dispensa de Licitação nº 

00019/2021-FMS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.441.605/0001-34, que se trata da contratação 

da empresa: PEMA – Pereira & Marcelo Táxi Aéreo Ltda, inscrita sob o CNPJ de nº 

04.622.892/0001-13, localizada na Rodovia PA-279, s/nº, Km 152, Município de Ourilândia do 

Norte - PA, CEP: 68390-000, de responsabilidade da Sr. Augusto Silvio Pereira, brasileiro, casado, 

portador do CPF sob o nº 237.911.101-11, e da carteira de identidade sob nº 405724 – MAER/PA, 

residente e domiciliado na Rua Graviola, nº 38, Setor Morumbi, CEP: 68.385-000, Município de 

Tucumã - Pará em conjunto com a Sra. Elisiane Wobeto Carravetta, brasileira, casada, portadora 

do CPF sob o nº 426.271.332-68, e da carteira de identidade sob nº 2352168 – SSP/PA, residente e 

domiciliada na Rua Graviola, nº 38, Setor Morumbi, CEP: 68.385-000, Município de Tucumã – Pará, 

para a Prestação de serviços de Táxi Aéreo, para o transporte/remoção de paciente em estado 

grave de saúde, da cidade de Ourilândia do Norte para os destinos de Conceição do Araguaia e 

Belém - Pará com percursos de ida e volta. Pelo preço global de: R$ 44.850,00 (quarenta e quatro 

mil oitocentos e cinquenta reais), com vigência de 30 (trinta) dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte - Pará se reserva no direito de 

somente serem pagos os serviços efetivamente prestados. 

  Vem RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº 00019/2021-FMS, com fulcro no Artigo 24, 

Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores alterações, determinando que se proceda à 

publicação do extrato da mesma. 

 

Valor Global Estimado: R$ 44.850,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). 

 

 

 

Ourilândia do Norte - Pará, 14 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

         ______________________________ 

  Janaína Pereira Ferreira 

Secretária Municipal de Saúde 


		2021-05-14T11:22:41-0300
	JANAINA PEREIRA FERREIRA:71981535268




