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 DE LICITAÇÃO Nº 066/2020

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 que o Serviço de certificação em Cabine de Segurança Biológica
(Troca dos filtros HEPA; Verificação da tensão e corrente elétrica do motor; Determinação da
Temperatura e Umidade; Determinação do nível de ruído; Determinação de pressão interna e
externa; Determinação da velocidade do fluxo de ar; Determinação do sentido do fluxo de ar (teste
de fumaça); Determinação da emissão de partículas suspensas; Desempenho dos filtros HEPA;
Determinação da iluminância) - 2 UNIDADES e o Serviço de certificação em Capela de Exaustão
de Gases (Troca dos filtros de ar; Verificação da tensão e corrente elétrica do motor; Determinação
da Temperatura e umidade; Determinação do nível de ruído; Determinação da velocidade do fluxo
de ar; Determinação do sentido do fluxo de ar (teste de fumaça); Determinação da iluminância) - 4
UNIDADES para o laboratório do 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$ 11.600,00 (Onze
mil e seiscentos reais), em favor da empresa, LABORATÓRIO DE METROLOGIA LENZI
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob No 09.224.095/0001-78,
com endereço na Rua Sergipe, nº 101, Sala B, Boneca do Iguaçu, situado em São José dos Pinhais,
no Estado do Paraná – CEP: 83040-120, 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, 01 de setembro de 2020.

__________________________________
MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
Presidente do Cispar

