ANO LVII

Cornélio Procópio, 2ª feira, 15 de Outubro de 2012

Nº 1915 E

Processo de Dispensa nº 131/12

ATOS DO EXECUTIVO
1 – DO OBJETO
Constitui o objeto desta dispensa de licitação a contratação
de
serviços
de
desenvolvimento
do
site
“www.cornelioprocopio.pr.gov.br”, treinamento e suporte,
devido à invasão apresentada por laudo técnico apresentado pela CELEPAR que esta em anexo. A contratação se faz
necessária por falta de pessoa especializada no quadro
funcional além de ausência de tempo hábil para treinamento. Protocolo 7656/2012.
2 - RAZÕES
2.1 – Cotação com empresas pertinentes, contemplação
do menor preço.
3 – DA ENTREGA E DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
3.1 – O prazo de entrega é de 05(cinco) dias após autorização de fornecimento.
3.2 – O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
entrega dos produtos e mediante apresentação da Nota
Fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.
4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1- A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:
09.01.04.122.1002.2.097.3.3.90.39.00.00.00.00 (386), fonte de recurso 1000;
DECISÃO:
Encaminho ao Senhor Prefeito, ordenador de despesas, a
dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do art.
24, da Lei nº 8.666/93, para contratação de:
FORNECEDOR

CNPJ VALOR TOTAL

DIEGO GARCIA RIBEIRO
R$7.000,00

14.890.597/0001-00

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº8.666/93, submeto o
ato à autoridade superior para ratificação.
Cornélio Procópio, 12 de setembro de 2012.
DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitação

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa de
licitação, em favor da empresa TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ. 82.244.971/0001-41, para contratação de serviços de instalações elétricas com fornecimento de materiais, no valor total de
R$612.585,22 (seiscentos e doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais
e vinte e dois centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93
e suas alterações, com base no artigo 24, inciso IV.
Cornélio Procópio, 11 de outubro de 2012.
AMIN JOSÉ HANNOUCHE
Prefeito
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