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RÂZÃO DA ESCOLHA DA EMPRESA

Procedimento Administrativo no 381.37 I 12022
Procedimento de Dispensa n' 019i2022

Objeto: Contratação de empresa especializada nos seruiços de manuteÍrção preventiva e corretiva de
gabinetes odontológicos e equipamentos das unidades de saúde, do Municipio de Sucupira do Riachão - MA.

A EMPRESA VALDEJANE PERES COELHO - ME, inscrito no CNPJ: 35.183.96 t /0001-63,
apÍesentou proposta no valor total de RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais) conforme proposta em ânexo, o
fomecedor acima foi escolhido porque é do ramo pertinente ao objeto dernandado, apresentou toda a
documentação referente a habilitação jurídic4 regutaridarle fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço global
denfo do prazo pa.ra entrega da docurnentação e proposta de preço, o que caracteriza a propostâ mais vantajosa
à Admin istração Pública.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Portanto, dentro da possibilidade legal de contratação mediante dispensa de licitação, como preceitua o
aÍt. 7 5, I, Lei n. 14.133 D021.

Os preços praticados são de mercado, itens que demonshaÍL sem maiores aprofirndamentos, que o valor
está adequado ao praticado no mercado, notadamente considerando-se a pesquisa de preço em âpenso aos autos,
uma vez que os preços ofertados estão na média praticada, conforme se verifica compâÍaÍdo-o com os dados
constantes nas Propostas apresentadas em apenso aos autos.

RECOMENDAÇÃO

Diante disso, RECOMENDAMOS a contratação da empresa VALDEJANE PERES COELHO - ME,
inscrita no CNPJ: 35.183.961/0001-63, conforme estabelecido no inciso VIII, do aÍt. 72 da Lei n. 14.13312021.
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Sucupira do Riachâo - MA, 07 de abril de 2022
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Agente de Apoio

Isabel de Sousa Silva
Agente de Apoio

Rua Sâo José/ N'479, CeÕtro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-61
Eone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-maíl : pÍctlrunrsucuparrdorlüch!o@gíniIl.com

Verifica-se que a propostâ âpresênta preços, de acordo com os valores de mercado, inclusive mais
baixos do que os preços da planilha anexada ao termo de referência.
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Memorando Interno/CPl

Sucupira do Riachão - MA, 07 de abril de 2022

Ao Senhor
WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Submetemos o referido processo para que seja feito a RATIFICAÇÂO ae V. Excelência

e posteriormente a Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção

preventiva e corretiva de gabinetes odontológicos e equipamentos das unidades de saúde, do

Município de Sucupira do Riachão - MA.

WARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação

Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNP.I: 01.6L2.338,/O0Ol--6?
Eone/fax: (99) 3553-1098,i1019

E-mall : prrftft urilsu€uplrlrtiorlãrhao@gmaít.com
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