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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELA - IDTNP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: AA.901.1.011977/20-69
DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente
justificado, considerando a Análise Jurídica que afirma não haver
indícios de irregularidade ou propriedades nos autos; RATIFICO-A
em todos os seus termos, com fulcro na Lei no 8.666/93 e na Lei nº
13.979, de 06/02/2020, através do procedimento de
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO, a favor da contratação da
empresa PL DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ 10.854.656/0001-25,
que apresentou a proposta no valor de  R$ 9.800,00 (Nove mil e
oitocentos reais), para aquisição de Suporte para saco (200L) haper
box destinado a UTI do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela,
nos termos e condições estabelecidas por esta Secretaria de Estado
da Saúde do Piauí, cujas despesas correrão à conta dos recursos da
Fonte: 100 - TESOURO ESTADUAL, Mesmo porque preenchidas as
condições de convencimento, ao tempo em que determino a
publicação do extrato desta ratificação, no prazo da lei, para que
possa surtir seus reais efeitos externos.

Depois de cumprida à determinação, seja providenciada a
emissão de Ordem de fornecimento e Nota de Empenho mediante
apresentação de todas as certidões fiscais autenticadas em favor da
empresa indicada, consoante o Art. 62, caput, da Lei 8.666/93, c/c Lei
nº 5.383, de 17 de março de 1997, com vistas a possibilitar o
fornecimento das peças discriminadas pela empresa indicada,
promovendo-se a partir da emissão dos instrumentos contratuais, o
acompanhamento do fornecimento dos produtos.
Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos
da justificativa expedida pela Comissão Permanente de Licitação -
CPL/IDTNP, ao tempo em que determino a publicação do extrato
desta ratificação, no prazo da lei, para que possa surtir seus reais
efeitos externos.

Teresina(PI), 03 de Junho de 2020

Dr. José Noronha Viera Junior
DIRETOR GERAL - IDTNP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: AA.901.1.011953/20-20
DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente
justificado, considerando a Análise Jurídica que afirma não haver
indícios de irregularidade ou propriedades nos autos; RATIFICO-A
em todos os seus termos, com fulcro na Lei no 8.666/93 e na Lei nº
13.979, de 06/02/2020, através do procedimento de
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO, a favor da contratação da
empresa OTIMA DISTIBUIDORA, inscrita no CNPJ 05.577.401/0001-
22, que apresentou a proposta no valor de  R$ 4.698,96 (Quatro mil,
seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), para
aquisição de Banquetas com estrutura tubular aço inoxidável
destinado a UTI do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela,
nos termos e condições estabelecidas por esta Secretaria de Estado
da Saúde do Piauí, cujas despesas correrão à conta dos recursos da
Fonte: 100 - TESOURO ESTADUAL, Mesmo porque preenchidas as
condições de convencimento, ao tempo em que determino a
publicação do extrato desta ratificação, no prazo da lei, para que
possa surtir seus reais efeitos externos.

Depois de cumprida à determinação, seja providenciada a
emissão de Ordem de fornecimento e Nota de Empenho mediante
apresentação de todas as certidões fiscais autenticadas em favor da
empresa indicada, consoante o Art. 62, caput, da Lei 8.666/93, c/c Lei
nº 5.383, de 17 de março de 1997, com vistas a possibilitar o
fornecimento das peças discriminadas pela empresa indicada,


