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 ITENS 
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ:Objeto da Compra:JANDIR ANTONIO PEGORAROAV BRASIL,1400 - XANXERE  -  SC12.546.597/0001-53Aquisição de mantas de microfibra casal, tamanho 1,80 x 2,00, tecido 100% poliéster para atender as atividades desenvolvidas pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social, para atender beneficiários do BPC e idosos e pessoas com deficiência em atendimento no domicílio. Inscrição Estadual: Código: 2784

 Item Quantidade Unid. Especificação1 90,00  UNI Aquisição de mantas de microfibra casal, tamanho 1,80 x 2,00, tecido 100%poliéster para atender as atividades desenvolvidas pela equipe do Centro deReferência de Assistência Social, para atender beneficiários do BPC e idosos epessoas com deficiência em atendimento no domicílio. (01-01-3911)
 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 da Lei 8.666/93 - 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 artigoanterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmoserviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
 JUSTIFICATIVA A presente aquisição visa atender a demanda do Centro de Referência de Assistência Social, para a realização deatividades que envolvem os beneficiários do BPC, bem como idosos e pessoas com deficiência em atendimentono domicílio.Considerando que são famílias público alvo de atendimento da equipe do CRAS em atividades direcionadas econtínuas.Considerando que há dotação orçamentária para a despesa e disponibilidade financeira, sem prejudicar qualqueroutra prestação de serviço à população.Considerando o valor estimado para contratação insere-se no limite estabelecido no art. 24, inciso II da Lei8.666/93 para fins de dispensa, sendo aconselhável, visando à contenção de despesas inerentes ao processolicitatório.
 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:Razão da escolha do fornecedor:O preço é compatível com o mercado, comprovado com a pesquisa de preços em 3 (três) empresas do ramopertinente, sendo optado pela empresa que apresentou o menor preço.Bom Jesus,  23  de  Agosto  de  2018JORGE ENDRYGO BRINKERResponsável pelo Setor Compras--------------------------------------------------------------------------------
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em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posterioresjurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa: Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer Bom Jesus,  23  de  Agosto  de  2018
2.245,50Ordem Cronológica

Rafael Calza - Prefeito Municipal--------------------------------------------------------------------------------
(dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

23/08/2018


