
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
TERMO DISPENSA Nº 009/2020
Processo Emergencial
1OBJETO:
Contratação emergencial de Empresa para confecção de 28.474 (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO)
CARTAS PERSONALIZADAS EM MALA DIRETA, para da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos, conforme
especificações descritas neste Termo de dispensa.

2 JUSTIFICATIVA:
2.1. Considerando-se o Decreto nº 33.511, de 15 de março de 2020 que Declarou "Situação de Emergência" no Município do Recife, em virtude do COVID-19 (Novo
Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde (OMS);
2.2. Considerando que a realização de um processo licitatório dentro dos prazos legais, levará tempo até sua conclusão e, haverá, indubitavelmente, prejuízos e
comprometimento a população atendida.
2.3. Considerando a situação de isolamento social causado pela pandemia.
2.4. Diante da necessidade de distribuição das cestas básicas e a fim de evitar aglomerações, surge a necessidade de criar uma logística para entrega. Assim
encontrou-se como solução o envio de correspondência através de carta enviada pelos Correios para que a população seja informada do local e data para entrega
das cestas. Diante disso, surge a necessidade de impressão e arte das correspondências a serem enviadas.

3 DAS QUANTIDADES A SEREM FORNECIDAS:
ITEM DESCRIÇÃO CADUMUNIDADE QTDE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 CARTA PERSONALIZADA EM MALA DIRETA Und 28747 R$1,49 R$42.426,26
TOTAL R$42.426,26

4 PRAZO DE ENTREGA:
4.1 O prazo de entrega será de 24 horas, contados a partir da data da solicitação do serviço.

5 LOCAL DE ENTREGA:
5.1 O objeto deverá ser entregue nas agências dos Correios indicada pela Contratante.

6 PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (Trinta) dias após a entrega das cestas, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada
pelo setor técnico competente.

7 RAZÃO DA ESCOLHA
7.1 A escolha da empresa se deu em razão da GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA, inscrita no CNPJ 12.224.894/0001-82 ser especializada do ramo destinada à
realização de serviços desta natureza, tendo sido a que apresentou melhor proposta de preços sob os aspectos financeiro e temporal.

8 JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A justificativa do preço repousa no fato de que a contratada foi a que apresentou a melhor proposta de preço nas cotações submetidas ao mercado empresarial.

9 VALOR TOTAL
O valor global a ser pago pela aquisição emergencial total será de R$ 42.426,26 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte seis centavos).

10 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes das CARTAS PERSONALIZADAS correrão à conta da dotação do Fundo de Assistência Social consignada no orçamento em vigor, sob o
número: 5901.08.244.1.204.2.518, Elemento de Despesa 3.3.90.39.68 e Fonte 100.
Recife, 06 de Abril de 2020. ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY Secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre
Drogas e Direitos Humanos




