CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Rua Sofia Tachini, nº237 - Jardim Bela Vista
Jussara – Paraná – Cep 87.230-000
CNPJ: 04.823.494/0001-65 – Telefone: (44) 3123-2800

ATO DE DISPENSA
Nr.: 008/2020
Processo Administrativo: 014/2020
Data do Processo: 24/12/2020

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019
Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a
cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os
pareceres emitidos e considerando a Prestação de Serviço de 01 (uma) Elaboração do PPRA com
ART (Anotação Responsabilidade Técnica) do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 01 (uma)
Elaboração Laudo de Insalubridade com ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) do
Engenheiro de Segurança do Trabalho, 01 (uma) Elaboração de Ordem de Serviço conforme NR-01
para 05 funcionários, 01 (uma) Elaboração de um Mapa de Risco, 01 (uma) Elaboração do PCMSO
pelo Médico do Trabalho, 01 (um) Deslocamento para visita técnica, 01 (um) Curso de Reciclagem
em Trabalho em altura - NR35 de 08 horas, para 02 (dois) para entrar em turma a ser confirmado,
01 (um) Curso de Reciclagem de Trabalhador Autorizado em Espaço Confinado - NR33 de horas
para 02 (dois) trabalhadores para entrar em turma a ser confirmado - 01 (um) Curso de CIPA para
01 (um) designado para entrar em turma a ser confirmado, 01 (um) Curso sobre uso e guarda de
EPIs de 04 (quatro) horas para 05 (cinco) pessoas (in company) e 01 (um) ASO – Atestado de
Saúde Ocupacional para o Samae de Boa Ventura do São Roque consorciado Consórcio Cispar., por
sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e
concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação
estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente
dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº
8.666/93, no valor total de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais) em favor da
empresa ALVARO LEANDRO BAHLS E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ do MF sob No 30.308.065/0001-60, com endereço na Rua General Rondon, nº1817, Dos
Estados, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP:85035-030, cuja situação fiscal em relação à
Seguridade Social está regular.
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 24 de janeiro de 2020.
___________________________________
João Toledo Coloniezi
Presidente

