
FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAQAO N° 48/2021     :I:.

PREF. A.. ce - TO:R.g.n.'-

®

CONTRATANTE:      FUND0     MUNICIPAL     DE     SAUDE     DE     CARRASCO
BONITOITO,     CNPJ     n°     11.740.122/0001-30.     CONTRATADA:     BELLAVIA
COMERCIO   DE   EQUIPAMENTOS   E   MATERIAIS   HOSPITALARES   EIRELI,

pessoa juridica  de djreito  privado,  inscrjta  no CNPJ/MF  n° 33.231.957/0001-06.
Objeto:   Aquisigao   EMERGENCIAL   de   testes   fapido,   equipamento/material
hospitalar   e    Epl's    para    ser    utilizado    no    Centro    de    atendimento    para
enfrentamento   COVID-19   para   subsidiar  as   ag6es   e   medidas  de   controle,
preveneao,  tratamento  e  enfrentamento  da  Pandemia   lnternacional  do  novo
coronavirus (COVID-19),  realizadas pelo  Fundo Municipal de Saude. Valor total
R$ 45.034,00 (Quarenta e cinco mil e trinta e quatro reais).  Fundamentagao: Art.
24,   lv,  Lei  Federal  n°  8.666/93,  Art.1,  inciso  I,  letra  b  da  Lei  n°  14.065/20  e
Medida  Provis6ria  n°  1.047,  de 03 de Maio de 2021.  RATIFICO a  Decisao,  nos
termos do art. 26, do referido diploma legal, e com base no parecer emitido pela
Assessoria    Juridica,    determinando    a    convocagao    do    favorecido    supra
mencionada  para  assinatura  do  termo  do  contrato  ou  instrumento  habil,  nos
termos  do  art.  64,  caput  da  Lei  8.666/93,  sob  as  penalidades  da  lei,  como
tamb6m  que  se  proceda  a  Publicaeao  legal  do  extrato  de  Dispensa  devido.
Vigencia:   Ate   ordem   de  fornecimento  emitida   pela   Secretaria   Municipal   de
Sadde, ou ate a entrega total dos produtos/materiais.

Carrasco BonitoITO,  02 de Julho de 2021.

lnacio Alves da Conceigao
Sec.  Mun. de Satide



Diario Oficia
Carrasco Bonito - Tocantins

ANO  IV-CARRASCO BONITO, SEXTA-FEIRA, 02  DE JULHO DE 2021          N° 488

ATOS  DO  PODER  EXECuTIVO
ATOS  DA SECRETARIA DE SAUDE
ATOS  DO  DEPARTAMENTO  DE  LICITACAO .............. 2

Decreto na 058/2021, de 02 de Julho de 2021

"Decreta a inexigibilidade de processo licitat6rio

para   a   conti-ata§5o   de   empresa   e§pecializada
vlsando a capacita9ao de servidores em  curses
que  serao  realizados  nos  dies  06  a  09  de  Julho
de 2021.  na cidado d® Palmas."

0  Prefeito  Municipal  de  Carrasco  BonitoITO,  Sr.  Gilvan
Bandelra  da  Silva,  no  uso  de  suas  a`ribui¢6es  legais,  e,  usando
das  dispesl96es  contidas  na  Lei  Organica  Municipal  com  respaldo
nas  disposic6es  contidas  no  inciso  11  do  art.  25,  combinado  com  o
lnclso VI do art.13 da Lei n° 8.666/93 e sues alterae6es posteriores;

CONSIDERANDO    a    que    determina    a    legislaoao,    a
discricionariedade da administracao pdblica,  e a atualizacao das  leis
vigentes,  e  que  a   Prefeitura   Municipal   de  Carrasco  Bonito  -  TO
necessita  capacltar  seus  §ervidores  a  fim  de  atender  a  legislap5o
quanto as normas adminislra9ao e de licltac6es;

CONSIDERANDO  Onentagao  Normativa  n°  18,  de  1°
abril  de  2009,  a  qual  versa  que  "Contrata-se  por  inexigibilidade
licitac;ao  com  fundamento  no   art.   25,   inc.   H,   da   Lei   n°  8.666,
1993,    conferencistas   para   minlstrar   cursos   para   treinamento   e
aperfeicoamento  de  pessoal,   ou  a   inscri9ao  em  cursos  abertos,
desde   que   caracterizada   a   singularidade   do   objeto   e   verificado
tratar-se de not6rio especialista";

EiE CONSIDERANDO      que      o      valor      ongado      para      o
procedlmento  esta  compativel  com  o  que versa  o Art.  25,  11,  da  Lei
8.666/93 e atualiza96es posteriores;

CONSIDERANDO    o    que     disp6e    a    doutrina     e     as
jurisprudencias,      a      inexigibilidade      de      licitacao     se     configura
perfeitamente no caso concreto:

CONSIDERANDO   o   teor   do   parecer   t6cnico   jurl`dico
constante     dos     autos,     opinando    favofavel     2i    decretac:ao    de
inexigibilidade  de  licitacao  para  a  contratagao  ora  pretendida  pela
admini§tra¢ao;

CONSIDERANDO       as      justificativas       da       Comissao
Permanente  de  Licitaeao  quanto  ao  preap  da  contratagao  e  das
demais condie5es;

DECRETA:

Art.  1°  -A  inexiglbilldade  de  licitacao  para  contratacao  de
empresa  especializada  visando  a  capacltagao  de  servidores  em
cursos  que sefao  realizados  nos  dias  06  2i  09 de  Julho de  2021,  na
cidade  de  Palmas  com  os  temas:  Governanca,  gest5o  de  riscos  a

ESTE ARQUIVO E ASSINADO DIGITALIVIENTE CONFORME

controles intemos administrativos e Curso Completo na  Nova  Lei  de
Licitag6es  e  contratos  com  formacao  de  pregoeiro(a),  Agente  de
contratacao,  Equipe de Apoio e Comissao de Contratacao,  em favor
da   empresa   L.P.B.   Covalo   -ME,   CNPJ   N°   17.543.642/0001-30,
situada  a  ACSV  NE  12,  AV  JK,  LOTE  24,  Sala  102,  Planct  Diretor
Norte,  Palmas -TO,  CEP:  77.006044,  no valor total de  R$ 3.000,00
(ties  mll  reais).

Art.  2®  DETERMINAR  a  publicacao  do  presente  decreto
no   Diario   Oficial   do   Munici.pio   de   Carrasco   Bonito,    Estado   do
Tocantlns.

Gabinete  do  Prefoito  Municipal  de  Carrasco  Bonito,
Estado do Tocantin§, aos 02 dias do mss de Julho de 2021.

GILVAN  BANDEIFIA DA SILVA
Prefeito Municipal
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CONTRATANTE:        FUNDO       MUNICIPAL       DE       SAUDE       DE
CARRASCO        BONITOITO,        CNPJ        n°        11.740,122/0001-30.
CONTRATADA:   BELLAVIA   COMERCIO   DE   EQUIPAMENTOS   E
MATERIAIS   HOSPITALARES   EIRELl,   pessoa   jurldica   de   direito
pnvado,    inscrita    no    CNPJ/MF    n°    33.231.957/0001-06.     Obieto:
Aquisicao  EMERGENCIAL  de  testes  fapido,   equipamento/material
hospitalar e  Epl's  pare  ssr  utilizado  no  Centro  de  atendimento  para
enfrentamento  COVID-19  para   subsidiar  as  ag6es  e  medidas  de
controle,   prevencao,   tratamento   e   enfrentamento   da   Pandemia
lntemacional   do   novo   Coronavrfus   (COVID-19),   realizadas   pelo
Fundo  Municipal  de  Satlde.  Valor  total  R$  45.034,00  (Quarenta  e
cinco  mil  e  trinta  e  quatro  reais).  Fundamentaoao:  Art.  24,   lv,   Lei
Federal  n°  8.666/93,  Art.1,  jnciso  I,   letra  b  da  Lei  n°  14.065/20  e
Medida  Provis6ria  n°  1.047,  de  03  de  Maio  de  2021.   RATIFICO  a
Decisao,  nos  termos  do  art,  26,  do  referido  diploma  legal,  e  com
base  no  parecer  emltido  pela  Assessoria  Jurl'dica,  determinando  a
convocaeao  do  favorecido  siipra  mencionada  para  assinatura  do
termo do contrato ou  instrumento habil,  nos termos do art.  64,  caput
da  Lei  8.666/93,  sob  as  penalidades  da  lei,  como  tambem  qiie  se
proceda a  Publicacao legal do extrato de Dispensa devido. Vigencia:
Ate  ordem   de  fomecimento  emitida  pela  Secretaria   Municipal  de
Sadde, ou ate a entrega total dos produtos/materiais.

Carrasco BonitoITO,  02 de Julho de 2021.

Inacio Alves da Conceicao
See.  Mun.  de Satlde
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