
PREFEITIJRA IIIIUNICIPAL DE ESTAçAO. RS

lJ nidos, gerando desenvolvimentol

PAREcER luníolco

Processo de Licitação .'. """': 051 12022

Modalidade : Dispensa Pequeno Valor

Data de Abertura da Licitação' 3010312022

objetivo: ....:contratação de empresa para prestação de serviço de

retirada e reinstalação da bomba com perfuratriz, desobstrução e limpeza do poço artesiano com

equipamento rotopneumático incluído transporte de equipamentos' DISPENSA DE LICITAÇÃO

03512022.

Nos termos do parágrafo único do Artigo 3g da Lei g666/g3 e suas arterações 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'

Pelopreenchimentodosrequisitoslegais,aprovamosaaberturaeostermosdopresente,

opinando pelo prosseguimento deste processo licitatório' em seus demais tramites legais'

Art.24,inc.ll,daLeino8.666/g3paraoutrosserviçosecomprasdevaloraté10%(dezpor

cento) do rimite previsto na arínea 
,,a,,, do inciso il do artigo anterior e para arienações' 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 30 de Março de 2Q22'

^

Rua Fiorelo Piazetta, g5' Fone (54)3337-1166

CEP:99.930-OOO - Estaçáo.- RS

www.Pmestacao'com'br



1REFETTURA ltttuNtctPAL DE ESTAçAO ' RS

lJ nidos, gerando desenvolvimento!

TERMo DE FoRMAI-tzaçÃo oe uclrRçÃo

DISPENSA PEQUENO VALOR 03512022

a(s) emPresa(s) para a aquisição do(s)

objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de retirada e reinstalação da bomba

com perfuratriz, desobstrução e rimpeza do poço artesiano com equipamento rotopneumático

inctuído transporte de equipamentos. DISPENSA DE LlclTAçAo 03512022'

Dotações: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

05.02 - SERVIÇoS URBANOS

2,026-MANUTENÇÃoDoSERVlÇoDEABASTEoIMENToDEÁGUA

3'3.90.39-oUTRoSSERVIÇoSDETERCEIRoS.PESSoAJURÍDlcA

Valor Total:

R$ 5.800,00 (clNCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

Fundamentação Legal: Art.24,inc' ll, da Lei no 8'666/93 para oUtrOS serviços e compras de valor

alé lOo/o (dez por cento) do limite previsto na alÍnea "a", do inciso ll do artigo anterior e para

alienações,noscasosprevistosnestaLei,desdequenãoserefiramaparcelasdeummesmo

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez'

Prefeitura Municipal de Estação' em 30 de Março de 2022'

Autorizo a presente dispensa de licitação com

seguinte(s) item(s):

Gontratada: LIMA E PFERL LTDA
07.569.42',1l0001'87

a\

Geverson Zimmermann

Prefeito MuniciPal

Rua Fiorelo Piazetta, 95' Fone (54)3337-1166
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RESUMO DA DISPENSA

Processo Número ...."""""': 051 12022

Data da Licitação '."""""': 3010312022

Data da Homologação/Adjudicação: 301 031 2022

Modalidade ": Dispensa Pequeno Valor Lei 8666i93

Fundamentação Legal:

Arl,24,inc.ll,daLeinoS.666ig3paraoutrosserviçosecomprasdevaloralé1Oo/o(dezporcento)

do rimite previsto na arínea ,,a,,, do inciso il do artigo anterior e para arienações, nos casos

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço' compra ou

alienaçãodemaiorvultoquepossaserrealizadadeumasóvez.

Objetivo:

contratação de empresa para prestação de serviço de retirada e reinstaração da bomba com

perfuratriz, desobstrução e rimpe za do poço artesiano com equipamento rotopneumático incluído

transporte de equipamentos' DISPENSA DE LICITAçAO 03512022'

Dotação:

05.02.17 .51 I . OO 1 3. 2026' 3' 3' 90' 39' 05' 00' 00

Vencedores:

LIMA E PFERL UTDA

Valor Total:

R$ 5.800,00 (clNco MIL E OITooENTOS REAIS)

Rua Fiorelo Piazetta, 95' Fone (54)3337-1166

CEP: 99.930-OOO - Estaçáo - RS

www.Pmestacao'com'Dr

Zimmermann


