MUNICÍPIO DE CORIBE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020
Locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecçâo adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso ás instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Sindromes Gripais e
Feira Municipal sendo uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Legislação Correlata - art. 38, inciso VIIda Lei n."8.666/1993

Atendendo ao

pleito do

Fundo

Municipal

de

Saúde

de Coribe,

pareceres do Departamento de Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação da

Prefeitura Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente ao Ato de dispensa n.°
069/2020, fica ADJUDICADA a contratação dos serviços de locação da empresa Clélia

Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°

32.100.697/0001-69,

estabelecida, na Al.' Das Cajazeiras, 131, Io Andar Sala 01,

Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, CEP 41.820-470, objetivando a Contratação

de empresa para locação de cabine de desinfecção destinadas a segurança dos
cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção
individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e

Sindromes Gripais e Feira Municipal sendo uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da

pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, para o

período de 05 (cinco) meses, com o valor mensal de R$ 8.116,00 (oito mil e cento e
dezesseis reais), perfazendo o valor global estimado de R$ 40.580,00 (quarenta mil e
quinhentos e oitenta reais).

Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente
ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 15 de julho de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020/ 3480.2130

CNPJ n." 13.912.084/0001-81
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MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020
Locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso ãs instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e
Feira Municipal sendo uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Legislação Corre/ata - art. 38, inciso Vil da Lei n.°'8.666/1993

Atendendo

ao

pleito

do

Fundo

Municipal

de

Saúde

de

Coribe,

pareceres do Departamento de Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação da

Prefeitura Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente ao Ato de dispensa n.°
069/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de locação da empresa

Clélia Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.° 32.100.697/0001-69,

01,

Caminho

das

estabelecida,

Arvores,

Contratação de empresa

na Al. Das Cajazeiras, 131,

Salvador/Bahia,

CEP

41.820-470,

Io Andar Sala

objetivando

a

para locação de cabine de desinfecção destinadas a

segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos

de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da

pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, para o

período de 05 (cinco) meses, com o valor mensal de R$ 8.116,00 (oito mil e cento e
dezesseis reais), perfazendo o valor global estimado de R$ 40.580,00 (quarenta mil e
quinhentos e oitenta reais).

Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente
ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 14 de julho de 2020.

Manuel A^evecTõ~Rocha
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Correlata - art. 38. inciso Vil da Lei n.n8.ó6f>/l993

Atendendo

ao

pleito

do

Fundo

Municipal

de

Saúde de

Coribe,

pareceres do Departamento de Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente ao Ato de dispensa n.°
069/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de locação da empresa
Clélia Campílongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o n.° 32.100.697/0001-69,
01,

Caminho

das

estabelecida,

Arvores,

na Al. Das Cajazeiras, 131,

Salvador/Bahia,

CEP

41.820-470,

Io Andar Sala
objetivando

a

Contratação de empresa para locação de cabine de desinfecção destinadas a
segurança

dos

cidadãos

e

colaboradores

na

desinfecção

adequada

dos

equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de
Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo uma das

medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de

Coribe - Bahia, para o período de 05 (cinco) meses, com o valor mensal de R$
8.116,00 (oiio mil e cento e dezesseis reais), perfazendo o valor global estimado de

R$ 40.580,00 (quarenta mil e quinhentos e oitenta reais).

Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente
ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 14 de julho de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal
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Es|>£cie: Dispensa de Lieitaçüo n,° 069/2020. com lundumcnlo no uri. 4". etipui. da Lei n,"
13.979/2020; Kjivorecidu; Clclin Cíimpilongo, inscrita no CNIU sob o n° 32.100.697/0001-

69; Objeto: Contra lucilo de empresa para locacüo de Cabíne. de Desinfecçüo deslinadüs a
segurança dos cidadílos c colnhonidt>res na desinfccçAo adet|Uitda dos cquipnmenios de
prolccüi> individual no acesso às inslulaeõcs da Unidade de Referencia d;i Covid-!9 c

Siudroines Gripais c Kcira Municipal sendo uma das medidas temporárias c emergenciais das
ações de prcvcnçflo c enfremamento ao coningio decorrente da pandemin de Covid-19 pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - linhin; Vigância: 05 {cinco) meses; Processo: PA n.u
129/2020; Valor: R$ 40.580.00 Cobertura OrfumcntArla: 02.06.00 - 2.072 - 3.3.9.0.39.00;
Comunicação: cm 13/07/2020; Kalifiuiçflu: cm 15/07/2020.
Coribe, Bahia. 15 de julho de 2020.
Manuel Azevedo Kocha
Prefeito Municipal

——„.,

j*

L O Cl D 6 •£&$£•

Rua [intuioirantes, 2H5 ■ Cuntro - Coriho - Balii:i - CKf 47.6lJ0-0f)Ü

Teíeic«ne/f3x.:77:i4H0.213ü

CNP| ».fl 13.912.004/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X+2TV8IPLR5VONWI850QQ
Esta edição encontra-se no sito oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2db33e38-1ded-4ab2-b6b2-5c5aa6d0f741

Ouarta-ÍQira

