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PIRACURUCA COMISSÃO 1'tRMANENTl: DE LICIi

COMISSÃO pkrm.anlntí; í)i: lic itação
DISIMvNSA I)i; Licn AÇÃO «11/2020 - COViI)-I9

PARECER CONCLL SI\ 0

Em cumprimento às det«;rminaçÕes fiincloivjir ntincito?.. essa Comissão de licitação

avaliou os autos c coasuitou que o nto processual adminislralivo para solicitação de serviços

foi corretíunente obedecido, com o conhecimento da autoridade adrainistrativa municipal,

expressa liberação pelo setor de contabilidade c parecer jurídico aulorizador, que por sua vez

tambémjá havia avaliado a técnica roímal, o conteúdo e a necessidade do procedimento.

Uma vez que identiricauios a ncccssiiiade da aquisição de máscara de proteção

hospitalar Ny5-PFF2. para atender à necessidade emergoncial e excepcional da Secretaria de

Saúde do Município de Piracuruca. iíü enfientamento da Í-()V1D-19. de demandas peculiares

para atender um tipo de emergência sem precedentes, além disso, identificamos os requisitos

essenciais e indíspensto ei"? à sua cojnrjtaoâo. ns quais passamos a descrever abaixo:

ÜA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE E DA

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Consta t.,/s autos, piililiuíçao üc chamamento público cm portal de

notícia, além da publicação no Uiário Oficial dos MunicípÍo.s, com o (Im de o tomar público

aos mteres.sadospara upaseniarcnt propostos rcfcrcnti.' o .ná.scaríi de proteção ho.spitalar N95-

PFF2, por meio da presente dispen.sa. com o escopo de conseguir o maior número de

propostas, e consequenlc logmr com a conlrmaçõx de menor preço, e assim alcançar a

economicidade financeira, e ao mc-smo tempo privilegiar o princípio da publicidade, que é

jiriicipit) Sa;d!ar do ICsntd.i Demner/uico »!c ["'.'•cito

Atendo lio chamamento público pai^ apresentação de proposta, a

empresa MEDPT.US F.IRELL inscrito no CNPJ U,40I.ÜX.V(K)ni-36. com endereço na Rua

Barroso, n" i654. liamo Verniciiiíu lercsniü-Pi. upresei-tou propo-sia no valor de R$

14.990,00 (quatorze mil novcccnto.s c novonis renLs). a empresa SOLUÇÃO

DISTRJBLIÍÍjORA l; CO-MEKCiO ÜF. PROD. P' SaUDE. inscrita no CNPJ n"

i»iH !• . -.i ; t'^'4• • » vr h, *1» SI, ,niTKor'»'.> 11» In



^l'R!:ri-mi|X'N MIINJIOPAI [T
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26.342.615/0001-90. situada na Rua Defalla anem. n" 520. Sala F. Fiort

proposta no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a empresa SUFRf

REPRESENTAÇÕES com endereço na Av. General João Henrique Gaioso. n° 20. Bairro

Saci. Tercsina-Pl, apresentou proposta no valorde R$ 31.000.00 (trintae um mil reais).

Portando, a razão da escolha da empresa MEDPLUS EIRELI. inscrito

no CNPJ 11.401.085/0001-36, com endereço na Rua Barroso, n" 1654. Bairro Vermelha.

Teresina-Pi, para aquisiçãode máscaras de proteção N95 PFF2, é razão de sua proposta ser a

de menor valor, o qual apresenta-se compatível com o preço de mercado, avaliado

previamente pelasoUcIlante.

Assim, não pode ser outra conclusão senão, entender pela comprovada

necessidade da contratação direta por dispensa de licitação, tudo em consonância com o

Artigo4''Lein° 13.979/2Ü20.
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Piracuruca-PI, 21 de maio de 2020.

Francisca do Sousa Brito

Presidente da Comissão de Licitação

MãhoeTBrandão Veras

Membro

Alan Castelo ^âfÉ&íerqueira de Aguiar
/ Suplente
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