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í PIRACURUCA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI [

COMISSÃO PrCRMAM'N ! i: OIC iJCn AÇÃO
DISPF.NSA DK LICII AÇÃO N" 009/2020 - COVlD-19

PARECEU CONCLUSIVO

Em cumijriir-cnlT ès ilctcrminavôe-i [uivjíorísís aiinentcs. essa Comissão de

licitação avaliciü os aulos e consialou que o rito processual administrativo para solicitação de

serviços Ibi coiretameme obedecido, com o conhecimento da autoridade administrativa

municipai. expressa liberação pelo setor de comabilidadc e parecer jurídico auiorizador, que

por sua vez também já havia avaliado a técnica formal, o conteúdo e a necessidade do

procedimento.

Uma vez que idcnlíncarnos a necessidade do aquisição de capotes hospitalares -

EPI, para atender ã necessidade emergência! c cxcepcumal da Secretaria de Saúde do

Município de Piraeuruca, no enfrentamento da COVID-19. de demandas peculiares para

atender um tipo de emergénciii sem prcceJcnies. a'cm dis.so. identincamos os requisitos

essenciais e indispensáveis a sua contratação, ns (juaiN passamos a descrever abaixo.

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE E DA

.IUST!Fir.\Tn'A DO PREÇO:

C.^msta ni)f pullivaçâo cic chamnmciuo público em portal de notícia, além

da publicação no Diário Oficial dos Municípius. com o fim de o tomar público aos

interc.ssado.s para apresentarem propo.stas referente u capotes Iiospítalares - EPI, por meio da

presente dispensa, com •> e.seí>po de conseguir o maior número de propostas, e conseqüente

lograr com a confraL-ição de menor preço, e a!>sÍMi ak-mça!' a economicidade financeira, e ao

rncsmo tempo privilegiar o princípio da publicidade, que é principio basilar do Estado

Democrático de Diieilo.

/VcivJ'" ,'11 ebrrvime it'> publico para anrc^eniaçào de proposta, a empresa E & J

INDRUSTRIA DE ROUPAS IN TIMAS LIDA - EPP, inscrito no CNPJ 02.989.380/0001-64,

inscrição esludua! iV' I'd4.t3.1n" •J. com endereço iv.: Uua 21 de Abril, n" 1047. Bairro de

Fátima. Piracunica-Pl. apresentou proposta no valor de RS 9.000,00 (nove mil reais), e a
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empresn SYS F-VOLUTÍON.SOLDÇOEf? T£M TECNí)! OCiA DA INFOT

;r,i-a*iia no CNPJ n" 1l,i.l6l.y72-'ÜUÜl-02. situada na Kua du Paraiso, n° 595."

31. Bain<i Paraíso. São PauIo-SP. que íbi apenas soliciumie. nSnenviando netütuma proposta.

('ortiiniío, a ru/.-.io J.i escolha da empresa l-i & J INDRÜSTRIA DH ROUPAS

INTIMAS ITDA - EPP. inscriio ilo CNPJ 02.989.380/0001-64. inscrição estadual n°

19.443, IÓI-4. eonj end^rcvci rei Rua 21 de a" 1047. Bairro de ["álima. Piracuruca-Pl

)3.üra aquisição de capotes hospitalares - EPI, é razão de sua proposta ser única e compatível

com <> prc;o de mcicado. avaliada previamente pela srdicitanie.

As.sim, não ptJcle ser outra conclusão se não, entender pela comprovada

necvssidarlc ia contrataçflo direta por dispen.sti de licitação, tudo cm consonância com o

Artigo 4" Uei n" |3.979/2U20.
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Piraenrucu PI. 15 Jc nutio de 2020.

Frundsc^de Sousa Briio
Prcshlcatc da/emissão de í.icUaçSo

Nlonfjifl^nndâo V.rra'̂
Membro
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