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Piracuruca COMISSÃO PERMANENTE DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2»2Q -COVID-19

PARECER CONCLUSIVO

Em cumprimento às determinações funcionais atinenies, essa Comissão de licitação

avaliou os autos e constatou que o rito processual administrativo para solicitação de serviços

foi corretamente obedecido, com o conhecimento da autoridade administrativa municipal,

expressaliberação pelo setor de contabilidade e parecerjurídico autorizador, que por sua vez

também já havia avaliadoa técnica formal, o conteúdo e a necessidade do procedimento.

Uma vez que idemilicamos a necessidade da aquisição de locação de carro de som

para veiculaçào de medidas preventivas contra o coronavírus COVID-19, para atender à

necessidade emergencial e excepcional da Secretaria de Saúde do Município de Piracuruca.

no enfrentamento da COVID-19. de demandas peculiares paraatender um tipo de emergência

sem precedentes, além disso, identificamos os requisitos essenciais e indispensáveis à sua

contratação, os quais passamos a descrever abaixo:

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE E DA

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Consta nos autos, publicação de chamamento público em portal de

notícia, além da publicação no Diário Oficial dos Municípios, com o fim de o tomar público

aos interessados para apresentarem propostas referente a locação de carro de som para

veiculaçào de medidas preventivas contra o coronavírus COVID-19. por meio da presente

dispensa, com o escopo de conseguiro maior número de propostas, e conseqüente lograrcom

a contratação de menor preço, e assim alcançar a economicidade financeira, e ao mesmo

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

de Direito.

Atendo ao chamamento público para apresentação de proposta, a

empresa M.B RIBEIRO DE SOUSA-ME. inscrito no CNPJ 26.349.782/0001-62, com

endereço na Rua Piauí, n" 30, Centro, Piracuruca-PI, apresentou proposta no valor de R$
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7.600,00 (sete mil e seiscenlos reais). A empresa FELIPA BREVE SAMPÀJQSOUS^f^

ME, inscrito no CNPJ 11.610.793/0001-87, situada na Rua Josc de Morais Meneses, Centro,

Piracuruca-PI. apresentou proposta no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). E a empresa

ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS GOMES-ME, inscrito no CNPJ n°

10.832.241/0001-50. com endereço na Rua Zilo Amaral, n° 349, Bairro Esplanada.

Ptracuruca-Pl, apresentou proposta no valor de R$ II .000,00 (onze mil reais).

Portando, a razão da escolha da empresa M.B RIBEIRO DE SOUSA-

ME, inscrito no CNPJ 26.349.782/0001-62, com endereço na Rua Piauí, n° 30, Centro,

Piracuruca-PI, para aquisição de locação de carro dc som para veiculação de medidas

preventivas contra o coronavirus COVID-19, é em razão de sua proposta ser a de menor valor,

o qual apresenta-se compatível com o preço de mercado, avaliado previamente pela

solicitante.

Assim, não pode ser outra conclusão senão, entender pela

comprovada necessidade da contratação direta por di.spensa de licitação, tudo em consonância

com o Artigo 4® Lei n° 13.979/2020.
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Piracuruca - PI, 14 de julho de 2020.

Francisca d^ Sousa Brito
Presidente da Cpmissão dc Licitação

Manoel Bíandão Veras
Membro

Alan Castel queira de Aguiar
plente
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