MUNICÍPIO DE CORIBE
Fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis destinadas aos colaboradores da saúde como
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.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA
DE

PREÇOS

Legislação Correlata

Art. 4°-E, § 1o, inciso VI, da Lei n.° 13.979/2020;

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro ■ Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 773480.2020/3480.2130
CNPJ n.* 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fd5cc86-9637-4085-b94d-3f0a5068393c

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 068/2020

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 de
empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas scmi-facial descartável destinados aos
colaboradores da saúde como 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, temos a apresentação das seguintes Pesquisas de Preços:
CNPJ

Empresa

Quant.

Bahia Medic Comercio de Produtos
Hospitalares EIRELI

15.229.287/0001-01

MB Variedades Lida

12.902.382/0001-28

LS Comércio de Produtos Hospitalares

28.194.9 M/0001-50

50

RS Unit.

Valor Total

RS 170,60

RS

8.500,00

RS 172,00

RS

8.600.00

RS 198.00

RS

9.900,00

Mediante os preços orçados extraísse que a empresa Bahia Medic Comercio de Produtos
Hospitalares EIRELI. apresentou o menor valor global de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos

reais), por meio de consultas prévias, encontram-se compatível com o interesse público c o valor
de mercado, tendo sido apresentados os documentos de habilitação em cumprimento ao disposto

no ari. 4°-F da Lei n.° 13.979/2020 e a capacidade de fornecimento dos objetos do presente
processo administrativo.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjüdicatário 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 em se tratando de

serviços similares, podendo a Administração contrata-lo sem qualquer afronta à lei de regência
dos certames licilatórios.
Portanto, Justificasse, a contratação para o fornecimento dos objetos, concluindo-se pela

conveniência e necessidade imprescindível do fornecimento dos objetos ora almejados, aliado a

necessidade na contratação para a prestação dos serviços de fornecimento como uma das ações de
prevenção e enfrentamenlo ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19.
Coribe, Bahia, 10 de julho de 2020.

Madson Sc

Almeytía Ramos

Diego Suedy Rvjclia Silva Lopes
l°MemBí
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