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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro - Xanxerê - SC
CEP: 89820-000  CNPJ: 83.009.860/0001-13  Telefone: (49) 3441-8500

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fornecedor: ENEIAS CADORI ME

Endereço:
Cidade:

CPF/CNPJ: 26.383.691/0001-43

Contratação de empresa de prestação de serviços de mão de obra, para a manutenção da instalação hidráulica
do banheiro da seção administrativa do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Xanxerê e do sistema
hidráulico do Centro de Referência em Desastres Urbanos, através de Dispensa de Licitação fundamentada no
Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, conforme especificações.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade EspecificaçãoUnid. Valor Unit. Valor Total
1 1,000 UND Manutenção na Rede Hidráulica da Sede do 14º BBM 7.290,007.290,00

2 1,000 UND Manutenção na Rede Hidráulica da Sede do Centro de Referência de Desastres Urbanos 7.390,007.390,00

Pagamento:  Conforme Decreto

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 14680,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É dispensável a licitação.

II  -  para  outros  serviços  e  compras  de  valor  até  10% (dez  por  cento)  do  limite  previsto  na  alínea  "a",  do
inciso  II  do  artigo  anterior,  e  para  alienações,  nos casos previstos  nesta  Lei,  desde que não se refiram a
parcelas  de  um mesmo serviço,  compra  ou  alienação de  maior  vulto  que  possa  ser  realizada de  uma só
vez;

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
Considerando que a empresa ENEIAS CADORI ME, é uma empresa idônea, considerando que os valores estão dentro dos praticados no mercado;
considerando ser a melhor proposta que atende os requisitos exigidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Xanxerê, e apresentando o menor valor
de mercado, comprovado nos tr~es orçamentos feitos; Considerando que a empresa possui todas as Certidões Negativas válidas.

A  conservação  das  instalações  físicas  do  14º  Batalhão  e  Bombeiros  Militar  é  fundamental  para  a  qualidade  dos  serviços  operacionais  e
administrativos  do  CBMSC  no  Município  de  Xanxerê,  no  intuito  de  atender  a  comunidade.  Nas  últimas  semanas,  um  forte  odor  de  esgoto  vem
causando  transtornos  e  incômodos  para  os  funcionários  e  cidadãos  que  frequentam o  quartel.  Por  meio  de  uma análise  prévia,  foi  constatada  a
necessidade da realização de serviços na rede hidráulica para a solução desse problema. Já no Centro de Referencia em Desastres Urbanos, tem
havido, frequentemente  entupimentos nos ralos de banheiros e pias de cozinha e retorno do esgoto em diferentes partes da rede hifráuliza (na área
de banho).

JUSTIFICATIVA:

14.680,00Total:

OSCAR MARTARELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Xanxerê, 09 de Março de 2021


