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Número

274
Tipo

Aquisição de Material
Emitido em

31/08/2020
Quantidade de itens

2

Processo GeradoSolicitante

Código

157551-1
Nome

MANOEL BREZOLIN
Número

533/2020

Local
Código Nome

Departamento Administrativo - Saúde29

Órgão Pagamento
Forma

30 DIAS APÓS A EMISSSecretaria Municipal de Saúde08
Nome

Entrega
Local Prazo

180 Dias

Descrição:

Contratação de empresa para locação de tendas e cadeiras para a ala de isolamento do COVID-19 na UPA 
24 horas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 

Justificativa:

De acordo com as exigências do Ministério da Saúde, o Fundo de Saúde tem o dever de atender as 
orientações gerais, as diretrizes estabelecidas para implantação das redes hospitalares, criando 
mecanismos para garantir os ?uxos e estrutura física mínima, mobiliário, insumos e equipamentos.
Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a disseminação 
do novo coronavírus como uma pandemia mundial;
Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a consequente publicação do Decreto Legislativo nº 06 
de 20/03/2020, que reconhece, para os ?ns do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a ocorrência do   estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem     nº 93, de 18 de março de 2020;
Considerando a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e a consequente publicação 
do Decreto nº 4319 de 23/03/2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do 
Estado do Paraná, para ?ns de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - 
COVID-19;
Considerando que em situações que demandam uma ação rápida e e?caz por parte da administração 
pública, a Lei nº 8.666/1993 traz dispositivo que permite ao gestor a contratação direta de bens e 
serviços sem a necessidade de   prévio procedimento licitatório (artigo 24, inciso IV);
Considerando que devido a pandemia precisou-se direcionar um local especifico para atendimento de 
pacientes com sintomas gripais e respiratórios, as tendas e as cadeiras serão utilizadas para a 
recepção e triagem dos pacientes isoladamente das dependências da upa 24 horas.
As considerações aqui apresentadas demonstram-se necessárias e su?cientes para caracterizar fato 
imprevisível alheio ao planejamento da Administração Municipal.
Conforme contato telefônico com a empresa NF Eventos que apresentou o menor valor para o item 2 
(locação de cadeiras), informou que a empresa não tem interesse no fornecimento do referido item. 
Bem como a empresa Pato Tendas que apresentou o menor valor para o item 1(locação de tendas tipo 
pirâmide), ter tido um imprevisto com vendavais, que danificaram o seu material (conforme conversa 
via watts em anexo) sendo que no momento a empresa não tem o material disponível para atender essa 
dispensa de licitação. 
             Em anexo segue a documentação e orçamentos que dão base a esse termo. 

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

074702 Locação de 2 tendas tipo Pirâmide para o período de 30 dias MES 6,00 2.400,00 14.400,00

Especif icação: tipo pirâmide medindo 05x05 metros², com pés direito de 3 metros de 
comprimento com alongador p/ até 4,5 metros, com altura central de até 4,5 m, em f erro 
metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha para 
escoamento de água, incluindo as despesas diretas e indiretas com a montagem, instalação e 
desinstalação.
A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a utilização das tendas.
 O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem f errugens ou mof os), limpo e 
sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar a f uncionalidade da mesma.

074703 Locação de 50 cadeiras  de PVC, sem braço, para período de 30 dias, MES 6,00 900,00 5.400,00

incluindo despesas com transporte, montagem e recolhimento.

TOTAL 19.800,00
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