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Fundação de Saúde Pública do Município de lguatu, neste ato, representado na pessoa da
Superintendente e Ordenadora de Despesa, Silvana Maria Bitu Bezerra, portadora do CPF no

465.384.293-00, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com o que determina Lei Federal
13.91912020 e alteração através da Medida Provisória de n" 926 de 20 de março de 2020, com fulcro no
Artigo 26 da Lei Federal no 8.666, de 2I de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e Decreto
Legislativo No 545, de 08 de abril de2020, após deliberar acerca do que consta dos autos do processo
administrativo de Dispensa de licitação n" 07.05.00112020-FUSPI, RATIFICO a declaração da dispensa
de licitação, exarado pela Comissão Permanente de Licitação, através da pessoa da sua Presidente,
mediante parecer da Procuradoria Geral do Município, cujo objeto é Contratação para prestação de
serviços de Profissionais para itrea da saúde, de nível técnico e superior, em caráter emergencial para
atender as necessidades do Hospital Regional de Iguatu, em decorrência da pandemia do
CORONAVIRUS (COVID-l9), conforme avaliações de preços em mercado regional e com resultado de
melhor valor o da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E
HOSPITALAR LTDA - COAPH, situada a Rua Marcondes Pereira, no 1065 - Bairro Dionísio Torres,
Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ de no 11.768.319/0001-88, com o valor global de RS 6.267.646,92 (seis

milhõeseduzentosesessentaesetemileseiscentosequarentaeseisreaisenoventaedoiscentavos),
'âestando esses compatíveis com os preços praticados no mercado regional.
Assim nos termos da legislação vigente, determino que se proceda, de forma reduzida, à devida
publicação do presente processo de dispenda de licitação.

Iguatu-CE, 11 demaio de2020
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