PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16/2017 - PROCESSO N.º 135/2017
Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviços de
transportes de alunos, para operacionalização nas linhas 06,14,18,22 e
23 em caráter emergencial, devido a não apresentação da documentação
prevista no edital do Pregão Presencial nº 24/2017, por parte do
licitante, vencedor das linhas nº 06,14,18,22 e 23.Para efeitos do
disposto no artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada pelas Leis
n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, comunico a Vossa Excelência, para
RATIFICAÇÃO, a Dispensa de Licitação, para contratação de empresa para
prestação de serviços de transportes de alunos, referente às linhas
06,14,18,22 e 23 em caráter emergencial, no valor de R$ 184.323,41
(cento e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e
quarenta e um centavos) com a empresa LEVY GOMES DA SILVA – ME, R$
39.736,75 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e
setenta e cinco centavos), com a empresa MARIANA LIMA DE CAMARGO – ME
R$ 29.001,60 (vinte e nove mil, um real e sessenta centavos), com a
empresa CARLOS ALBERTO CAMARGO – ME R$ 38.641,44 (trinta e oito mil,
seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com a
empresa MÁRCIA FRANÇA RAMOS
LOCADORA DE VEICULOS-ME, R$ 40.128,00
(quarenta mil, cento e vinte e oito reais) e com a empresa ROQUE DE
MEDEIROS TRANSPORTES E LOCAÇÕES – ME R$ 36.815,62 (trinta e seis mil,
oitocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), fundamentado no
artigo 24, inciso IV, da norma supracitada. São Miguel Arcanjo, 21 de
agosto de 2017. José Roberto da Silva. Secretário Municipal de
Finanças. Ratifico a Dispensa de Licitação acima nos termos proposto,
por atender os requisitos legais em vigor, sejam, art. 24, inciso IV,
da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis n.º 8.883/94,
9.032/95 e 9.648/48.São Miguel Arcanjo,29 de agosto de 2017.Paulo
Ricardo da Silva. Prefeito Municipal.

