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PARECER runíotco

Dispensa Pequeno Valor

Data de Abertura da Licitação.:2110312022

Objetivo: ....:Contratação de empresa para confecção de sacolas ecobags

para utilização em campanhas desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente'

DISPENSA 03212022.

Nos termos do parágrafo único do Artigo 38 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores,

examinamos os termos e documentos referentes a abertura do presente processo licitatório.

A abertura desta licitação, assim como a lavratura dos documentos preliminares, obedeceu

ao determinado pela referida legislação.

Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do presente,

opinando pelo prosseguimento deste processo licitatório, em seus demais tramites legais.

Art.. 24, inc. ll, da Lei no 8.666/93 para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll 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.

Prefeitura Municipal de Estação , em 21 de Iúarço de 2Q22.

Rua Fiorelo Piazetta, 95. Fone (54) 3337-1166
CEP: 99.930{00 - Esüafro - RS

unamrpmestacÍto.@m.br
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TERMo DE HoMol-oceçÃo E ADJUolcnçÃo DE PRocESSO DE DTSPENSA

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são suas alterações posteriores,

a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão permanente de licitações do Município,

resolve:

01 - Homologar e adjudicar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade: Dispensa Pequeno Valor

b) Número: 03212022

c) Objetivo: Contratação de empresa para confecção de sacolas ecobags para utilização

em campanhas desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. DISPENSA

03212022.

d) Fornecedores e ltens: VANETE DALL'AGNOL - ME

Item/Especificação

5OO UN ECOBAG - Material 100o/o algodão çru;

Medidas 40x40x1Ocm;

Alças reforçadas;

Resistente a 18 kg;

Personalizadas com o logo da Prefeitura colorido.

e) Valor Total: R$7.650,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

f) Fundamentação legal: Art. 24, inc.ll, da Lei no 8.666/93 para outros serviços e compras

de valor ate 1Oo/o (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll 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.

02 - Autorizar o Empenho das despesas resultantes na seguinte dotação orçamentária:

06 . SECRETARIA DE AGRICULTURA, E MEIO AMBIENTE

06.02 . FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO

nrâ YBr'E[rEã 5&#,D§# fu ne (s+) 3 3 37- 1 166
CEP: 99.930{00 - Esta$o - RS

unrmlpmestacao.@m.br



pREFEtTttRA MIIN(CIPAL DE ESTAçÃO - R§
U ntlos, gPnndo de*nvdvimento!

Prefeitura Municipal de Estação, em 2110312022

3,3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Rua Fiorelo Piazetta,95.Fone (54) 3337-LLffi
CEP: 99.930{00 - Esta$o - RS

vtnama p mestacao.om. br

Zimmermann
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TERMo DE FoRMAltzaçÃo oe ltclreçÃo
DISPENSA PEQUENO VALOR 03212022

Autorizo a presente dispensa de licitação com a(s) empresa(s) para a aquisição do(s)

seguinte(s) item(s):

Contratada: VANETE DALL'AGNOL - ME 07.603.12610001-08

Objeto: Contratação de empresa para confecção de sacolas ecobags para utilização em

campanhas desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. DISPENSA 03212022.

Dotações: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTUM, E MEIO AMBIENTE

06,02 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO

AMBIENTE- FUMDEMA

3.3,90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total:

R$ 7.650,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Fundamentação Legal: Arl. 24, inc. ll, da Lei no 8.666/93 para outros serviços e compras de valor

alé 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll 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.

Prefeitura Municipal de Estação, em 21de Março de 2022.

Geverson Zimmermann

Prefeito MuniciPal

Rua Fiorelo Piazeüa,95.Fone (54) 3337-1166
CEP: $.93H)00 - EstaSo - RS

unnnr. pmestacao.s)m.br
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RESUMO DA DISPENSA

Processo Número,....,........,: 04612022

Data da Licitação .............: 2110312022

Data da Homologação/Adjudicação: 2110312022

Modalidade ..: Dispensa Pequeno Valor Lei 8666/93

Fundamentação Legal:

Art.24, inc. ll, da Lei no 8.666/93 para outros serviços e compras de valor ate 10% (dez por cento)

do limite previsto na alínea "a", do inciso ll 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.

Objetivo:

Contratação de empresa para confecção de sacolas ecobags para utilização em campanhas

desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DISPENSA 03212022'

Dotação:

06. 02. 1 8.542.00 1 7 .2036.3.3. 90. 30. 1 9, 00. 00

Vencedores:

VANETE DALL'AGNOL - ME

Valor Total:

R$ 7.650,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Zimmermann

Rua Fiorelo Piazetta,95. Fone (54) 3337-1166
CEP: S1.930.()m - EstaSo - RS

nruwn pmestaGo.@m.br


