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GABINETE DO PREFEITO 
 
 
Dispensa de Licitação nº 15/2020 
Processo: SA/DL nº 62/2020 
Assunto: Compra emergencial de carro maca hidráulico, biombo, 
circuito para respirador, máscara PFF2, elástico, tricoline, lençol, 
fronha e álcool em gel. 
 

Estando em conformidade com a legislação pertinente e, 
considerando a justificativa da Secretária de Saúde, juntamente com o parecer 
jurídico exarados no Processo Administrativo SA/DL nº 62/2020, diante da 
situação de calamidade pública determinada pelo Decreto Municipal nº 3.931, 
de 23 de março de 2020,  RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei Federal 
nº 8.666/93, modificada posteriormente, a Dispensa de Licitação para a compra 
emergencial de: carro maca hidráulico, biombo móvel e fixo, circuito para 
respirador, máscara PFF2, elástico e tricoline para confecção de máscaras, 
lençol, fronha e álcool em gel 70º, com fundamento no inciso IV, do artigo 24, 
do referido Diploma legal, autorizando, desde já, a emissão da Autorização de 
Fornecimento em favor das empresas: BK Comercial de Equipamentos 
Tecnológicos Ltda., valor de R$ 5.926,00 (cinco mil, novecentos e vinte e seis 
reais); A Esquadriplast do Brasil Eireli, valor de R$ 15.651,96 (quinze mil, 
seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos); Index 
Manutenção e Comércio de Aparelhos Técnicos Eireli, valor de R$ 3.600,00 
(três mil e seiscentos); Tayco Equipamentos de Segurança Ltda., valor de R$ 
25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais); Natália Gonçalves Soares 
Pereira ME, valor de R$ 9.070,00 (nove mil e setenta reais); NKR Confecção 
Têxtil Ltda., valor de R$ 5.356,50 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais 
e cinquenta centavos); e, Multishine Atelie Químico Eireli, valor de R$ 
36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), perfazendo a despesa total de R$ 
101.404,46 (cento e um mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e seis 
centavos) e simultâneo empenhamento da despesa.  
  
Monte Alto, 29 de abril de 2020. 
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