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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

18/01/2022
Dispensa de licitação
4/2022 - DL
4/2022

Constitui objeto da presente dispensa de licitação, contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços técnicos de apoio administrativo e orientação ao Departamento
de Licitações e Contratos, incluindo todas as rotinas de sistema e demais atos
operacionais e legais relacionados.

Participante: LEILA LIGIA BECKER TESKE

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Serviços técnicos de apoio administrativo ao departamento de licitações,
elaboração de editais, incluindo todas as rotinas de sistema, inserir os
processos e itens da licitação no sistema de compras, controle do envio de e-
sfinge diário do setor de licitações para o TCE e demais atos operacionais e
legais relacionados - Serviços técnicos de apoio administrativo ao
departamento de licitações, elaboração de editais, incluindo todas as rotinas
de sistema, inserir os processos e itens da licitação no sistema de compras,
controle do envio de e-sfinge diário do setor de licitações para o TCE e
demais atos operacionais e legais relacionados

1,000 SERV 5.000,00 5.000,00

Total do Participante: 5.000,00

Total Geral: 5.000,00

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 03.001.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00 R$ 5.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

18/01/2022Braço do Trombudo,

Nildo Melmestet

Prefeito Municipal


