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Sra. Diretora,

Encaminhamos anexo elementos técnicos visando a

Contratação de Empresa para prestação de serviços de

Adequação de Instalações nos Hospitais de Campanha do Bruno

José Daniel, Ginásios Pedro Dell'Antonia e Ginásio da UFABC

no Município de Santo André em caráter emergencial.

Justifica-se tal contratação em função da Prefeitura

não dispor de capacidade técnica e operacional, bem como, de

materiais para a execução destas instalações aliado ao fato

dos funcionários próprios encontrarem-se em regime de

quarentena em função de decreto municipal.

Acrescentamos ainda que os serviços são de extrema

importância e de caráter urgente tendo em vista o avanço da

pandemia e a não disponibilização de leitos nos hospitais e

UPA's existentes, portanto, a necessidade das instalações

visando adequar os espaços existentes às necessidades

mínimas que o serviço requer trata-se de questões

emergenciais.

O material técnico anexo é composto de projeto de

execução, memorial descritivo e planilhas de quantidades e

preços com prazo para execução de 20 dias e pagamento a vista

na entrega dos serviços.

Foram consultadas três empresas no qual a Empresa Ponto

Forte apresentou o valor mais vantajoso para contratar, bem

como, apresentou atestado que constata que tecnicamente tem

capacidade para a execução do objeto.

Portanto, com base no exposto acima, bem como, material

técnico apresentado e orçamento com trêr, empresas,
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encaminhamos para demais providencias visando a contratação

emergencial do objeto uma vez que a pandemia atual se

aproxima de seu pico, não havendo tempo hábil para os

procedimento
lici tatórios costumeiros devido a grande

quantidade de tempo que se despende para a realização do

mesmo e considerando ainda a quarentena recomendada pelos

governos contrários a realização de reuniões com grande

quantidade de pessoas.

~~:Silva
Diretor

Departamento de Manutenção e Obras
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À
Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos
Senhor Secretário

Trata o presente de contratação da empresa Ponto Forte Construções e Empreendimentos
Ltda, para prestação de serviços de adequação de instalaçães nos Hospitais de Campanha do Estádio Bruno
José Daniel, Ginásio Pedro Dell'Antonia e Ginásio da UFABC,no Município de Santo André, através de
Dispensa de Licitação, em caráter emergencial, portanto, solicitamos proceder à ratificação da justificativa
apresentada pelo Departamento de manutenção e Obras,em fls. 107/108, se assimentender.

Santo André, 13 de abril de 2.020.

À

Vande

Gerência Administrativa
Senhor Gerente

Em análise aos elementos constantes neste 'processo,ratifico a justificativa da contratação
apresentada pela área em 107/108fls., e autorizo seu encaminhamento à Diretoria de Licitações para
prosseguimento, nos termos da lei.
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