PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA/PE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

RATIFICAÇÃO EXTRATO DA DISPENSA 011/2021 DE 24 DE MARÇO DE 2021- Processo
Licitatório nº020/2021.

Modalidade de Contratação: Aquisição. Dispensa de Licitação
Base Legal: Lei Federal nº 13.979/2020; Decretos municipais 012/2020 a 015/2020; Decreto da
Assembleia Legislativa de Pernambuco nº 010/2020; Lei Federal nº 8.666/93. Conforme Decreto
Legislativo Nº. 189 de 14 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município: “Prorroga, por
180 (cento e oitenta) dias, o reconhecimento, para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar
Federal 101, de 4 de maio 2000, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado de
Pernambuco (subsidiariamente).
Processo Licitatório: N° 020/2021.
Contratante(s): Secretaria Municipal de Edu ca çã o e I no va ção representada por seu Gestor, o
S r . J o sé F e r n a n d o Ve lo so M o n t e ir o .
Contratada(s): EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI, inscrito
no CNPJ nº 26.125.097/0001-52.
Valor da Contratação: R$220.080,00 (duzentos e vinte mil e oitenta reais), conforme Nota de
Empenho: 0508 de 24 de março de 2021.
Objeto: Referente a contratação de empresa para o fornecimento de aquisição de 131 unidades de
Lavatórios de Mão Móvel (amostra anexa), medindo 180x45x35 ( Altura x Frente x Largura );
confeccionado em aço galvanizado, com pintura eletrostática, possuindo 02 reservatórios internos de
50 litros, cada; 02 suportes em aço inoxidável para papel toalha, sabonete líquido e álcool em gel.
Contendo as instruções de como lavar as mãos e devidamente identificado com a Logo Marca, com
impressão digital em alta qualidade. O equipamento deve vir com regulação altura das pias para
atender a alunos de 05 a 11 anos, em face à necessidade de se atender os pacientes com Covid-19.
Dotação Orçamentária:12.361.0245.2087.0000 Elemento: 44.90.52.06
Preço Global: O valor total da dispensa é de R$ 220.080,00 (duzentos e vinte mil e oitenta reais),
assim distribuídos conforme itens e quantitativos do Termo de Referência:
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições pactuadas no T e r m o d e
R e f e r ê n c i a e No t a d e E mp e n h o , que não tenham sido alteradas ou modificadas, no todo
ou em parte pelo presente instrumento.
Goiana, 25 de março de 2021.

