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PROCESSO ADMINISTRATIYQ
DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 2020.05.04.1

A Presidente da Comissão de Licitação do MUNICÍPIO DE QUIXELO/CE,
Estado do Ceará, por ordem da Ordenador de Despesas da Secretmia Municipal de Saúde, a Sra.
Rilson Sousa de Andrade, no uso de suas funções, vem abrir o presente processo de Dispensa de

Licitação para a Contratação de serviços especializados a serem prestados na confecção de
totens com suporte para álcool em gel com pedal, objetivando o fornecimento de álcool 70%,
como forma de combater e reduzir a propagação do novo coronavírus (COVID -- 19),
promovendo o enfrentamento da situação de Emergência de Saúde Pública no Município de
Quixelâ/CE, para o enfretamento emergencial da saúde pública, decorrente do novo
Coronavírus (Covid-19), na confomlidade dos Decretos Municipais n' 16/2020, de 17 de Março
de 2020, n' 20/2020, de 25 de Mal-ço de 2020, n' 22/2020, de 02 de Abril de 2020 Decreto
Municipal n' 16/2020, de 17 de março de 2020 - Situação de Emergência de Saúde Pública,
conforme especificação dos produtos/materiais e levantamento de custos (pesquisas de mercado)

apresentados.

A presente Contratação de serviços especializados a serem prestados na confecção
de faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), visando atender demanda
urgente, imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS)
da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vamos países.

Neste sentido é necessária a contratação pública de insumos/equipamentos e

serviços que no ensejo deste processo, almqa -- se a possibilidade de promover um
conhecimento maior aos cidadãos da importância de higienizar as mãos fazendo o uso do álcool,

bem como outros produtos, porém a finalidade é proporcionar uma facilidade aos munícipes
quando se direcionarem a órgãos públicos de acesso amplo, como o Hospital Municipal,.a
Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal, locais nos quais há um fluxo diário maior de
pessoas e que pode desencadear com maior facilidade a propagação do novo coronavírus. A
Contratação de serviços especializados a serem prestados na confecção de totens com suporte

para álcool e principalmente com pedal é com o intuito de diminuir as chances de contaminação,
pois as pessoas não precisarão usar as mãos, isto é, o contato das mãos com a região dos olhos,
boca e nariz é altamente perigoso a contaminação. Portanto justifica -- se a sobredita

Contratação de serviços especializados a serem prestados na confecção de como método de
enfrentamento da transmissão comunitária do vírus.

Vale ressaltar, no entanto, que o contrato a ser realizado com a presente Dispensa

de Licitação, se reveste exclusivamente de caráter temporário, dentro do prazo estabelecido no
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Decreto n' 16/2020, de 17 de março de 2020, aplicando-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus.

COTACÕES#ES- UISAS DE PREÇOS

No processo em epígrafe, verificou-se que foram realizadas 03 (três)
pesquisas/coletas de preços de mercado com empresas conceituadas e atuantes na região abaixo
descritas, conforme planilha em anexo.
ElpDresas:

Empresa

01

02

03

Nome

ANDRÉ ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ

34.714 .025/0001-79

MARCAS COMUNICAÇÃO VISUAL l0.996.322/0001 96

1 9.988 .793/0001 -27MOVMIDIA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como
regra geral, e o meio de aferi-lo estar em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03
(três) pesquisas de preços.

A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou

;Adotar como regra a realização de cometa de preços nas contratações
de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art.
24. inciso ]], da ]eí n'. 8.666/93" (Decisão n' 678/95-TCU-Plenário,
Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág.
22.603).

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto

acima, a orientação é que no caso de dispensa sela obedecida à colete de preços, que por
analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade CONVITE que exige no mínimo 03
(três) licitantes.

MOTIVO DA ESCOLHA DO FORME(;EJ}QB

A escolha se deu em virtude do mesmo ter apresentado o menor preço para os
itens solicitados, de acordo com as pesquisas de preços (levantamento de custos) apresentadas

pelo Município de Quixelõ/CE, conforme mapa comparativo de preços

FONTE DE KECURSQS

# Recursos Orçamentários do Tesouro Municipal, com a seguinte classificação

ãã .515-000
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A presente hipótese deverá ser concretizada em favor de:

Empresa: ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 34.714.025/0001-79

Endereço: Rua Vicente Linhares, n' 500, Sala 2208, Aldeola, Fortaleza/CE

FUNDAMEN:l.Q.!zEgÂL

É

A Comissão Permanente de Licitação do Município de. Quixelâ/CE, no uso de suas

Ordenador de Despesas da Secretmia Municipal de Saúde, a Sra. Rilson Sousa de Andrade, de todo

teor da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratiülcação

Quixelâ/CE, 06 de Maio de 1:020.

Luiz Moles de Abriu Neto

y

Francisca 'kaquel de Oliveira

Comissão Permanente de Licitação
Comissão Permanente de Licitação

Presidente Membro

q!'-

Aldeenes Ribeiro de Oliveira
Comissão Permanente de Licitação

Membra


