FASI

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DE ITABUNA

Processo Administrativo: nº060/2020
Processo de inexigibilidade de licitação: nº 022/2020
Contrato de prestação de Serviços: nº 309/2020
Itabuna: 08/04/2020
CNPJ/ CPF:

Nome da Empresa:

61.198.164/0001-60
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Endereço: Avenida Rio Branco, 1.489, , Campos Elísios, São Paulo - SP
wellington@opcaoseguros.net.br
Objeto:

Contratação de empresa especializada em Seguro de veículo com cobertura total e danos materiais e
pessoais
Valor Global:
R$ 7.143,26 (Sete mil Cento e quarenta e três reais e vinte e seis centavos)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando que o serviço somente pode ser executado por (01) prestador, não havendo possibilidade de competição,
haja vista que somente a empresa Porto seguro Companhia de Seguros Gerais assume o risco da referida, conforme art.
25, Caput da Lei 8.666/93; Considerando a necessidade de contratação da dada a importância da prestação de serviços;
Considerando a urgência visto ser o veículo utilizado para o transporte de pessoas com enfermidades, restou a agência
autorizada, a qual apresenta suporte técnico (equipamentos e mão de obra); Considerando a existência de dotação
orçamentária para a realização do contrato; Considerando a regularidade jurídica e fiscal da empresa contratada;
Considerando à conveniência e a oportunidade para contratação do serviço; Considerando o Art. 196 da CF. A saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação; Solicito então que seja deflagrado processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após
cotação de preços pelo menor valor com fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - FONTE: 50 - PROJETO/ATIVIDADE: 6.443
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000

Processo Administrativo: nº060/2020
Processo de inexigibilidade de licitação: nº 022/2020
Contrato de prestação de Serviços: nº 309/2020

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo de
Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, a Inexigibilidade de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 08/04/2020

_________________________
Soraia de Oliveira Salume
Membro

___________________________
Renata Bomfim Silva Oliveira
Membro

______________________
Ricardo Costa dos Santos
Membro

DESPACHO FINAL– HOMOLOGAÇÃO - DATA 08/04/2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

2020

__________________________
Roberto Gama Pacheco Júnior

__________________________
Mariza Vita

Presidente

Diretor Adm. Financeiro
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