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DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 009/2020 - COVID-19

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.0003681/2020

FUNDAMENTO: Art. 24. IVda Lei n® 8.666/93 c/c Art. 4. § 1 ®e 2 ®da Lei n®

OBJETO: Convocação de fornecedores (pessoas jurídicas e pessoas físicas) para
apresentarem propostas para o fornecimento de capotes hospitalares - (EPI) confeccionado
em tecido TNT, espessura 40, para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavirus-
COVID-19, conforme descrições expedidas pela secretaria municipal de saúde de Piracuruca-
Pl.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Ilustríssima. Senhora, Adriana Silva Fontínele, Secretaria Municipal de Saúde de
Piracuruca-Pl, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo
26 da Lei Federal n® 8,666/93, com suas alterações posteriores e, considerando o que consta
nos autos do Processo Administrativo N® 001.0003681/2020, RATIFICA a declaração de
DISPENSA DE LICITAÇÃO n® 009/2020- COVID -19, com fundamento no Art. 24, II da Lei
n® 8.666/93 c/c Art. 4, § 1 ®e 2 ®da Lei n® 13.979/2020. para Convocação de fornecedores
(pessoas jurídicas e pessoas físicas) para apresentarem propostas para o fornecimento de
capotes hospitalares - (EPI) confeccionado em tecido TNT, espessura 40, para
enfrentamento da pandemia causada pelo coronavirus conforme descrições expedidas pela
secretaria municipal de saúde de Piracuruca-Pl. a ser fornecido pela empresa: E & J
INDÚSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA-EPP, Inscrita no CNPJ N® 02.989.380/0001-64,
inscrição estadual n® 19.443.161-4, com endereço na Rua 21 de Abril n® 1047, bairro de
Fátima, Piracuruca-Pl, pelo valor total de R$ 9.000,00(nove mil reais) determinando que se
proceda a publicação do presente e a formalização de contrato ou instrumento similar
conforme faculta o Art. 62 da Lei n® 8.666/93.

Piracuruca-Pl, 18 de maio de 2020.

Adrian^/^ilva Fontínele
Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca-Pl
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