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DECLARACAO DE DISPENSA DE LICITACAO

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de lguatu, considerando tudo o que consta

^ do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação No 07.05.00t12020 - FUSPI, vem emitir a

presente declaração de Dispensa de Licitação, amparada conforme Lei Federal L3.97912020 e alteração
através da Medida Provisória de no 926 de 20 de março de 2020, e Decreto Legislativo No 545, de 08
de abril de 2020, cujo objeto é a Contratação para prestação de serviços de Profissionais para área da
saúde, de nível técnico e superior, em caráter emergencial para atender as necessidades do Hospital
Regional de lguatu, em decorrência da pandemia do CORONAVIRUS (COVID-l9), conforme avaliações
de preços em mercado regional e nacional, com resultado de melhor valor apresentado pela a empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH, inscrita no CNPJ

de no 11.768.319/0001-8B, com o valor global de R$ 6.267.646,92 (seis milhões e duzentos e sessenta
e sete mil e seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos),

Assim, nos termos do Art, 26, da Lei Federal No. 8.666, de 2l de Junho de 1993 e suas
alterações posteriores, venho através da presente declaração, comunicar ao lima. Senhora Silvana
Maria Bitu Bezerra, Ordenadora de despesas e Superintendente da FUSPI, interessada da presente
dispensa de licitação, para que proceda de acordo, a devida RATFICAçÃO ¿a presente declaração.

Iguatu-CE, em 08 de maio de 2020
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