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ATOS DO PODER EXECUTIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº071/2020-PMSC, Nº035/2020-FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº032/2020-PMSC, Nº019/2020-FMS

OBJETO: Contratação direta, via dispensa de licitação
emergencial, para aquisição de materiais de consumo
hospitalar, EPIs - Equipamentos de Proteção Individual,
destinado a rede municipal de saúde, para atendimento a
demanda do hospital municipal, e postos de saúde - PSFs, para
o enfrentamento e combate a pandemia do novo coronavirus
COVID-19, com entrega imediata, no exercício de 2020, que
após o processamento da Dispensa de Licitação Nº 032/2020PMSC, Nº019/2020-FMS, comunica-se, nos termos com arrimo
no que dispõe o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, de acordo com
o que determina o artigo 26, caput, da Lei Federal nº8.666/93,
atualizada pelas Leis nº 8.883, de 21.08.94, nº 9.648, de
27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99, e pelo Decreto Presidencial
nº 9.412/2018, bem como a materialidade da Lei Federal nº
13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020, alterado pela
Medida Provisória nº 926, de 2020, e pelos os DECRETO
MUNICIPAL Nº 11, de 19 de março de 2020 e DECRETO
MUNICIPAL Nº 12, de 25 de março de 2020, e alterações
posteriores, considerando o que consta do Processo
Administrativo
Nº071/2020-PMSC,
Nº035/2020-FMS,
Dispensa de Licitação nº032/2020-PMSC, Nº019/2020-FMS,
RATIFICA a declaração de dispensa de licitação para
Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial,
para aquisição de materiais de consumo hospitalar, EPIs Equipamentos de Proteção Individual, destinado a rede
municipal de saúde, para atendimento a demanda do
hospital municipal, e postos de saúde - PSFs, para o
enfrentamento e combate a pandemia do novo coronavirus
COVID-19, com entrega imediata, no exercício de 2020, em
favor das empresas: DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA
LTDA-ME CNPJ: 20.166.545/0001--80, que foi declarado

vencedor para os itens (01 ao 07), perfazendo o valor global
de R$ 14.784 (quatorze mil e setecentos e oitenta e quatro
reais), por terem apresentados as cotações mais econômicas:
Santa Cruz, 16 de dezembro de 2020.
Ryvalda Rodrigues Macedo - GESTORA DO FMS.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº069/2020-PMSC, Nº025/2020-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIV Nº071/2020-PMSC, Nº035/2020-FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº032/2020-PMSC, Nº019/2020-FMS

CONTRATANTE: FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na com sede à na Rua Manoel Siqueira Campos nº91, na
cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, inscrito no
CGC(MF) N.º 11.491.419/0001-00.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDAME CNPJ: 20.166.545/0001--80, estabelecida na Avenida Julia
Brasileiro, Vila Nova, Nº410, bairro Boa Vista, Garanhuns - PE,
neste ato representada pelo sócio administrador o Sr. Adriano
Pereira dos Santos, brasileiro, casado, empresário, inscrito(a)
no CPF sob o nº 034.959.154-78, residente na cidade de
Garanhuns - PE.
OBJETO: Contratação direta, via dispensa de licitação
emergencial, para aquisição de materiais de consumo
hospitalar, EPIs - Equipamentos de Proteção Individual,
destinado a rede municipal de saúde, para atendimento a
demanda do hospital municipal, e postos de saúde - PSFs,
para o enfrentamento e combate a pandemia do novo
coronavirus COVID-19, com entrega imediata, no exercício de
2020.
VALOR CONTRATADO R$ 14.784,00 (quatorze mil e
setecentos e oitenta e quatro reais).
VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
PRAZO ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS.
Santa Cruz - PE, 16 de dezembro de 2020.
Ryvalda Rodrigues Macedo - GESTORA DO FMS.
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