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O Exmo. Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de
Saúde. Rilson cousa de Andrade, vem no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o que determina o Art. 26 da Lei Ro 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e considerando o que consta do presente processo administrativo,
face a urgência justificada, RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação Ro
2020.05.04.1, 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 Quixelõ/CE, para o enfretamento
emergencial da saúde pública, decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), na
conformidade dos Decretos Municipais no 16/2020, de 17 de Março de 2020, no
20/2020, de 25 de Março de 2020, no 22/2020, de 02 de Abril de 2020 - Situação
de Emergência de Saúde Pública, Art. 24. Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 e
suas alterações, Art. 4o, da Lei Federal 13.979/2020, alterada pela Medida
Provisória no 926/2020. ,

RATIFICADA em favor da empresa ANDRÉ ZUILO HOLANDA
RIBEIRO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o no 34.714.025/0001-79, sendo que
a respectiva contratação terá como valor total a importância de R$ 2.100,00 (do.is
mil e cem reais), cujo contrato terá vigência de 02 (dois) meses prorrogáveis.pejo
mesmo período enquanto perdurar a emergência de saúde pública, de importância
internacional, decorrente do coronavírus. Determinando, outrossim, que se proceda
a publicação do devido extrato desta Ratificação.

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.
Notifique-se a supracitada empresa para celebração do respectivo

Ciência aos interessados.
Contratoa

Publique-se

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelâ Estado do Ceará, 06 de
Maio de 2020

Rilson cousa de Andrade
Ordenador de Despesas
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