MUNICÍPIO DE CORIBE
Fornecimento de mascaras hospitalar de proteção respiratória para agentes biológicos com filtro PFFZ

N.°95, destinadas aos colaboradoies 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.
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 079/2020

JUSTIFICATIVA DO 1'REÇO

Para eleito de verificar a vaniajosidade do preço a ser investido pela Administração c definir

sobre a validade da contratação direta, por dispensa de licitação, para Contratação de empresa para o
Fornecimento de mascaras hospitalar de proteção respiratória para agentes biológicos com fillro PFF2,
N.°95. destinadas aos colaboradores da saúde como uma das medidas temporárias e emergenciais das
ações de prevenção e enlVentamenlo ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo

Municipal cie Saúde de Coribe - Bahia., lemos a apresentação das seguintes Pesquisas de Preços:

Quunt.

CNPJ

Empresa
LS Coniiírcio cie Produtos Hospitalares

RS Unir.

28 .194.914/0001-50

Bahia Mcdic Comercio de Produtos

400

15 .229.287/0001-01

Hospitalares I-IRHIJ

MB Variedades Lida

12 .902.382/0001-28

Valor Total

RS 17.00

RS 6 .800,00

RS 17.80

RS 7 .120,00

RS 18.00

RS 7 200,00

Mediante os preços orçados extraísse que a empresa LS Comercio de Produtos Hospitalares,
apresentou

o

menor

valor

global

de

R$

6.800.00

(seis

mil

e

oitocentos

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 fornecimento dos objetos cio presente processo
administrativo.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicaiário direlo 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 licitatórios.

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 enfrenlamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19.
Coribe. Bahia. 17 de iulho de 2020.
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