
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO
CNPJ: 13.655.436-60

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

N° 055/2021. PROCESSO N° 679/2021

DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de adesivos impressos e recortados, com o 
intuito de manter o distanciamento em locais estratégicos onde existe a necessidade de 
formação de fila, como também a aquisição de totens para álcool em gel que serão 
disponibilizados em todas as unidades de saúde do Município de São Desidério-BA.

DA JUSTIFICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, a Representação da OMS na China foi informada de casos de 
pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhan, 
província de Hubei, na China. Desde então, revelou-se que o Coronavírus é altamente patogênico 
e pertence a uma grande família virai que causa infecções respiratórias e intestinais em seres 
humanos e em animais. Seu período médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que pode 
chegar até 16 dias.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavírus 2019 
(COVID-19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os continentes e, há ocorrência 
de casos sem sintomas, existindo dificuldade de identificá-los. Isso significa que o vírus circula 
livremente e pode atingir toda a população.
O município de São Desidério implantou um Centro de Atendimento à Covid-19, credenciado pela 
Portaria 2.071 de 11 de agosto de 2020, na busca de ampliação dos diagnósticos e atendimentos 
dos casos de Síndrome Gripal, proporcionando maior resolutividade da assistência a pessoas com 
sintomas leves da Covid-19 do município.
A rede de cuidado à saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações contra 
COVID-19, devido a isso existe a necessidade de manter a distância em locais estratégicos, e 
também a higienização das mãos com álcool em gel, devido a isso solicitamos adesivos 
impressos e recortados para distanciamento devido a COVID-19 e Totens padrão com suporte 
para álcool em gel.

EMPRESA: Art’s Pintura Carloman LTDA

DO VALOR: R$ 15.696,00 (Quinze mil seiscentos e sessenta e noventa e seis reais).

DA BASE LEGAL
Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.
DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,
São Desiderio, 08 de julho de 2021.
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n°0l -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 1 3 .6 5 5 .4 3 6 /0 0 0 1 -6 0

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 055/2021. PROCESSO N° 679/2021. 
CONTRATO N° 163/2021.

DO OBJETO
O presente termo tem como objetivo a Contratação de empresa para fornecimento de 
adesivos impressos e recortados, com o intuito de manter o distanciamento em locais 
estratégicos onde existe a necessidade de formação de fila, como também a aquisição de 
totens para álcool em gel que serão disponibilizados em todas as unidades de saúde do 
Município de São Desidério-BA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
DA CONTRATADA: Art’s Pintura Carloman LTDA
DO VALOR: O VALOR É DE R$ 15.696,00 (QUINZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E 
SEIS REAIS)
DA BASE LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: inicia-se a partir da assinatura do contrato e encerra-se em 31 de dezembro de 
2021.

São Desidério, 08 de julho de 2021.

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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