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ATA DE JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 083/2020, DISPENSA Nº 038/2020,
AQUISIÇÃO DE EPI’S PARA O CRAS E COLCHÕES PARA DOAÇÃO AO LAR
SÃO VICENTE
Aos vinte seis dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, na
sede da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 60, reuniuse a comissão de licitação designada pela Prefeita Municipal, Sra. Patrícia Santos de Almeida
Bernardo em conformidade com a Portaria nº 001/2020, de 06 de janeiro de 2020, sob a
presidência do Sra. Patrícia Kraut de Mendonça e dos membros Marina Loiola Kuehne e
Mariane da Silva Santos Mendonça, conforme dispõe o art. 51, da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, para o devido julgamento e classificação das propostas, para aquisição
de EPI (avental de isolamento, luvas de borracha natural nos tamanhos P,M e G e máscaras
cirúrgicas descartáveis) para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e
aquisição de Colchões destinados a doação à entidade Lar São Vicente de Paulo, destinados
no combate e a prevenção ao Coronavírus, em atendimento a Secretaria Municipal de
Assistência Social. As empresas que ofertaram o menor preço foram: KM Clean Distribuidora
e Importadora Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.756.444/0001-48, situada na Avenida Santa Cruz
do Areao, nº1605, Galpão 02, bairro Vila Areao, na cidade de Taubaté/SP, que irá fornecer:
avental de isolamento e máscara cirúrgica descartável, no valor de R$ 4.506,60 (quatro mil
quinhentos e seis reais e sessenta centavos), a empresa: Multi Serviços Tecnicos Ltda - ME,
inscrita no CNPJ nº 19.487.570/0001-86, situada na Avenida Benjamim Elisei, nº785, bairro
Park Rinaldo, na cidade de Varginha/MG,que irá fornecer: luvas de borracha natural nos
tamanhos P,M e G, no valor de R$ 1.800,00 (hum mil quinhentos e oitocentos reais) e a
empresa: Casa Vera Cruz Florarte Ltda, inscrita no CNPJ nº 21.030.283/0001-94, situada na
Rua Doutor João de Azevedo, nº642, bairro Morro Chic, na cidade de Itajubá/MG, que irá
fornecer: colchões, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ficando assim a
compra dos EPI’s e dos Colchões no valor total de R$8.706,60 (oito mil setecentos e seis reais
e sessenta centavos). A presente dispensa baseia-se no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. As empresas foram habilitadas e os valores ofertados encontra se
dentro dos valores praticados no mercado conforme cotações. Esta ata será encaminhada para
Parecer Jurídico e publicação no site oficial da Prefeitura, no Diário Oficial do Município e
quadro de avisos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente da Comissão de Licitação deu
por encerrada esta sessão da qual foi lavrada e assinada pela Comissão.
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