PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016
ATA
Objeto: Aquisição/exploração estimada de 30.000 m³ de lavra de rocha de basalto para confecção de
“Macadame Seco” (Código SINAPI 73817/002 - Dez/15) para uso na base de pavimentação asfáltica da
PIZ-075 (Anta Gorda) e PIZ- 450 (Riqueza)
Órgão
solicitante:
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - CIDIR

DE

DESENVOLVIMENTO

DA

Justificativa:
Justifica-se a aquisição/exploração pela necessidade do Consórcio, a qualidade e o preço do material
(Macadame Seco) a ser extraído, para uso na base de pavimentação asfáltica da PIZ-075 (Anta Gorda)
e PIZ- 450 (Riqueza).
Ressalta-se que o preço médio do presente objeto em consulta ao SINAPI (Dezembro/15) código do
produto 73817/002, pedra-de-mão (macadame) ou pedra rachão é de R$ 98,50 m³.
Modalidade de licitação: Inexigibilidade de Licitação.
Fundamentação Legal: artigo 25 Inciso I da Lei 8.666/93.

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;

Contratado: ERMINIO BAUMBACH
Valor estimado: R$ 172.500,00
Condições de pagamento: Conforme Aquisição
Dotação Orçamentária:
01.01.2.002.4.4.90.30.51.00.00.00 (008/2016)
Vigência: 01/02/2016 a 31/12/2016
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Foram anexos ao processo os seguintes documentos:
 Solicitação de Serviços;
 Solicitação de Abertura de Licitação/dispensa;
 Parecer Contábil;
 Autorização para abertura de processo administrativo de licitação/dispensa;
 Parecer Jurídico;
 Termo de Homologação;
 Autorização de Fornecimento;
 Contrato administrativo nº 001/2016;
 Certidão Negativa Federal;
 Certidão Negativa Estadual;
 Certidão Negativa Municipal;
 Publicação (Mural Público e Web).

Pinhalzinho, SC, 01 de Fevereiro de 2016.

________________________________
Eder Ivan Marmitt
Presidente CIDIR
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