MUNICÍPIO DE CORIBE
Locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecç3o 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.
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Art. 4°-E, § 1°, inciso VI, da Lei n.° 13.979/2020;
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Para efeito de verificar a vantajosidade do preço a ser investido pela Administração e
definir sobre a validade da contratação direta, por dispensa de licitação, para Contratação da

empresa Clólia Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o n° 32.100.697/0001-69,

Caminho das Arvores,

estabelecida,

na Al. Das Cajazeiras,

131,

Io Andar

Sala 01.

Salvador/Bahia, CEP 41.820-470, lemos a apresentação das seguintes

Pesquisas de Preços:
Empresa

CNPJ

Clélia Campilongo - MIS

32.100.697/0001-69

Cl.A. DE CENÁRIOS LTDA

12.902.382/0001-28

Quant.

RS Unit.
RS

05

Valor Total

8.116,00

R$40.580,00

RS 15.200,00

R$ 76.000,00

Mediante os preços orçados extraísse que a empresa Clélia Campilongo. apresentou o

menor valor global de R$ 40.580,00 (quarenta mil e quinhentos e oitenta reais), por meio de
consultas prévias, encontram-se compatível com o interesse público e o valor de mercado, tendo
sido apresentados os documentos de habilitação em cumprimento ao disposto no art. 4°-F da Lei

n.° 13.979/2020 e a capacidade de locação dos equipamentos objetos do presente processo
administrativo.

A Secretaria Municipal de Saúde aportou ao processo a apresentação de duas
pesquisas de preços realizadas com os potenciais fornecedores, conforme alínea e, inciso VI,
art. 4o da Lei n.° 13.979/2020, sendo perfeitamente aceitável considerando tratar-se de

equipamento mio comum no mercado, lendo sido desenvolvida recentemente, conforme
noticiado, para desinfecçSo de pessoas, evitando a contaminação de profissionais de saúde e
da população.

Justificasse os valores estimados e orçados, considerando que a Lei n.° 13.979/2020,
em seus §2° e §3° do art. 4o, concede a autoridade competente a excepcionalidade de dispensar
as pesquisa de preços bem como a contratação por valores superiores aos pesquisados, ou

seja, não apresentar pesquisas restaria justificado com base na lei. Portanto, a apresentação
parcial e a compra com o menor valor, atende aos preceitos da lei de forma objetiva em mais
uma ação preventiva de proteção à saúde da população mediante, sob o enfoque do princípio

da economicidade.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra
geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo as Pesquisas de

Preços, em conformidade com o Acórdão n.° 1.842/2017 - Plenário do Tribunal de Contas da
União - TCU, e verificando-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado
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em se tratando de serviços similares, podendo a Administração contrata-lo sem qualquer
afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Portanto, Justificasse, a contratação para o fornecimento dos objetos, concluindo-se
pela conveniência e necessidade imprescindível da locação dos objetos ora almejados, aliado

a necessidade na contratação para a prestação dos serviços de locação das cabines de
desinfecção como uma das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da
pandemia de Covid-19.

Coribe, Bahia, 13 de julho de 2020.

Madson Se

Diego Si\cÉly-ft<fcha Silva Lopes
10 Membro
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