MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 072/2020
Fornecimento de totenr, dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades
básicas de saúde no interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamenio ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo l:undo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Legislação Correlata - art 38, inciso VII 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.°
072/2020, fica ADJUDICADA a contratação dos serviços de fornecimento da empresa
Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.° 14.682.975/0001-51, com endereço
situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro, Caetité - Bahia, CEP 46.400-000, objetivando

a Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel
destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de
saúde no interior do município 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, com o valor global
estimado de R$ 9.000,00 (nove mil 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 wèvedo-Rocha
Prefeito Municipal

Rim Bandeirantes, 28S - Centro • Coribe ■ liahia - CEP47.690-000

Telefonas: 773480.2020/3480.2130
CNI'I n.» 13.9'12.084/0001-BI
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 072/2020
Fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades
básicas de saúde no interior do município como uma das medidas lemporárias e omergenciais cias ações de prevenção e
eníreniamento ao contágio decorrente da pandemia dé Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
o Correlata - arl. 38. inciso Vil c/a 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.° 072/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de fornecimento da
empresa Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.° 14.682.975/0001-51, com
endereço situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro, Caetité - Bahia, CEP 46.400-000,

objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser
de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro

unidades básicas de saúde no interior do município 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, com o valor global estimado de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Autorizo,

portanto,

a

contratação

dos

serviços

presente ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 15 de julho de 2020.

Manuel A^eyéacrROcha
Prefeito Municipal

Rim HantleirunitíS, 285 - Cvniro ■ Coribe ■ linhia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130

CNPJ a" 119J2.0B4/0OO 1-81

de

que

trata

o
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 072/2020
Fornecimento do totens dispenser de álcool gel destinados á pomos estratégicos na sede municipal e na* quat/o
unidades liáticas de saúde no interior do município como uma das medidas temporárias o enwgcnciais das açôcs do

prevenção e enirenlamentu *o contágio decorrente da pandemia de Covid-19 p<Ho Fundo Municipal de Saúde de Coribe
- Bahia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Legislação Correlata - ari. J.!f. inciso VII 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 Cotibe, Estado da Bahia, referente ao Ato de

dispensa n.° 072/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de
fornecimento da empresa Nelson do Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.°

14.682.975/0001-51, com endereço situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro, Caetité Bahia,

CEP

46.400-000,

objetivando

a

Contratação

de

empresa

para

o

fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos
na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do

município 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 Conbe - Bahia, com o valor global estimado
de R$ 9.000,00 (nove mil 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/Aárw«do-.Rocha
Prefeito Municipal

Coribe

Kuo Bandeirantes. 2B$ ■ Cerniu ■ Coribe-Bahia ■ CEP 47.690000
Telefona: 77 34S0.2120 -3480.2130

CSPf n.» 13.912,084/OOOlGi
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MUNICÍPIO

Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

ile kitflfirnçiio dn Ato

])ispensas de Licitaçflo

tspòcie: Dispenso de Licit.içilo n." 072/2020. com fundamento no nrt. 4o, capui. da Lei n."
13.979/2020;

Favorecido:

Nelson

de

Souza

Cruz,

inscrita

no. CNPJ

sob

o

n°

14.682.975/0001-51; Obji-lo: Coniruiaçílo de empresa para o fomeeimeiiio de loiens dispense
de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal c nas quutro unidades básicas

de saúde no interior do município como uma das medidas temporárias o emergenciais das

ações de prevençüo e enfrentamento ;io contágio decorrente da pamlemia de Covid-19 pclu
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia; Vigência: Até 30 dias; Processo: PA n."

133/2020; Valor: RS 9.000,00 Cobertura Orçamentária: 02.06.00 - 2.072 - 3.3.9.0.30.00;
Comunicação: em 13/07/2020; Rurificuçfio: em 15/07/2020.

Coribe, Bahia, 15 de julho de 2020.
Manuel Azevedo Rocha

Prefeito Municipal

Hua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe ■ Rahta ■ CEP 47.690-000

Telefonc/ftix.: 77 3480.2130
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