
 
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Solicita-se da Comissão de Licitação que o procedimento para aquisição 
para a Secretaria de Saúde
empresas sediadas no município 

Embora a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná seja pela 
realização do certame via pregão eletrônico, justifica
pelo modo presencial 
adquiridos. 

Nesse prisma, consideran
vírus COVID -19, onde 
município como Londrina, Arapongas, Rolandia entre outras
realizadas diariamente, é necessário que eventual troca do pneu de uma 
ambulância, por exemplo, 
ocasione transtornos aos munícipes que eventualmente necessite do 
transporte. 

Desta forma, uma empresa vencedora do certame pela via eletrônica que seja 
fora da nossa região, 
podendo causar prejuízos ao município.

Sendo assim, pelos motivos acima expostos, e, visando também dar 
prioridades a empresas da nossa regionalidade, a melhor opção é a realização 
do certame na forma prese

Diante do exposto renovo os votos de consideração e apreço.

Porecatu, 23 de setembro de 2020

_________________________________________

  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

SOLICITAÇÃO 

 

se da Comissão de Licitação que o procedimento para aquisição 
Saúde, seja realizado por pregão via Presencial

empresas sediadas no município e região e por item.  

Embora a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná seja pela 
realização do certame via pregão eletrônico, justifica-se o presente certame 

presencial devido à urgência na troca dos pneus a serem 

Nesse prisma, considerando o período em que vivemos diante da pandemia do 
onde muitas viagens a outras cidades de apoio ao nosso 

município como Londrina, Arapongas, Rolandia entre outras
, é necessário que eventual troca do pneu de uma 

r exemplo, deve ser feito o mais rápido possível para 
ocasione transtornos aos munícipes que eventualmente necessite do 

Desta forma, uma empresa vencedora do certame pela via eletrônica que seja 
 não conseguirá entregar o produto de modo célere 

podendo causar prejuízos ao município. 

Sendo assim, pelos motivos acima expostos, e, visando também dar 
prioridades a empresas da nossa regionalidade, a melhor opção é a realização 
do certame na forma presencial. 

Diante do exposto renovo os votos de consideração e apreço. 

Porecatu, 23 de setembro de 2020 

 

 

 

_________________________________________

Fábio Luiz Andrade 
Prefeito Municipal 

PARANÁ 

se da Comissão de Licitação que o procedimento para aquisição pneus 
Presencial, para 

Embora a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná seja pela 
se o presente certame 

urgência na troca dos pneus a serem 

do o período em que vivemos diante da pandemia do 
a outras cidades de apoio ao nosso 

município como Londrina, Arapongas, Rolandia entre outras estão sendo 
, é necessário que eventual troca do pneu de uma 

possível para que não 
ocasione transtornos aos munícipes que eventualmente necessite do 

Desta forma, uma empresa vencedora do certame pela via eletrônica que seja 
não conseguirá entregar o produto de modo célere 

Sendo assim, pelos motivos acima expostos, e, visando também dar 
prioridades a empresas da nossa regionalidade, a melhor opção é a realização 

_________________________________________ 


