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

ATO DE DISPENSA
Nr.: 005/2020
Processo Administrativo: 009/2020
Data do Processo: 15/01/2020

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019
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 Aquisição de 01 (uma) prestação de serviços
de empresa especializada para elaboração do Plano de Contingência e Emergência (PCE), Plano de
Segurança de Água (PSA), Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), contemplando as
unidades de tratamento de água do Samae, em atendimento a legislação vigente e conforme as
diretrizes que seguem anexas, a entrega dos planos será de duas vias impressas em formato A4 e em
arquivo digital em formato PDF, 06 (seis) Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE)
para as unidades de tratamento de água simplificado, 01 (uma) assistência em outorgas já
protocoladas, ainda não deferidas e 01 (um) Croqui, mapeamento de rede de distribuição para o
Samae de Boa Ventura do São Roque Consorciado ao 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$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais) em favor da empresa MATO

VERDE

ELABORACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ do MF sob No 24.996.094/0001-69, com endereço na Rua Minas Gerais, 5073,
Zona II, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.501-410, 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, 15 de janeiro de 2020.
___________________________________
João Toledo Coloniezi
Presidente

