Aviso de Dispensa Pequeno Valor
LICITAÇÃO Nº 64/2019
Dispensa Pequeno Valor 32/2019
-------------------------------------------------------------------------------Ademir Márcio Sakrezenski, Prefeito Municipal de Ponte Preta, Estado do
Rio Grande do Sul, em conformidade com o disposto no Art. 24, da Lei Federal
8666/93, torna público a Dispensa Pequeno Valor 0032/2019, para contratação de
empresa para prestação de serviços de odontologia.
Justificativa:
Lei Federal Nº 8.666/93.
Art. 24. É dispensável a Licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez;
Justifica-se a contratação direta da empresa LCL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA,
para prestação para prestação de serviços de odontologia, em virtude de ser o
menor valor cotado e estar dentro dos preços praticados no mercado, sendo
dispensável a licitação para contratação da empresa, considerando-a nos termos
do artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Fornecedor ..:
CNPJ.........:
CGC/ICM .....:
Endereço ....:
Cidade ......:
Telefone ....:

LCL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
33.534.037/0001-59
ISENTO
Linha Cinco, 200, Interior
Ponte Preta RS
(54) 996663685

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de
odontologia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Quantidade
Material/Serviço
Valor Unitário
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
6,0000 M Prestação de serviços de odontologia
definidos na Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS
01/96) e na Norma Operacional da
Assistência à Saúde (NOAS), em especial
para realização de tratamento
endodôntico (tratamento de canal), os
serviços serão realizados na UBS de
Ponte Preta, por 1 (um) odontólogo
devidamente habilitado, numa carga
horária de 16 (dezesseis) horas
semanais.
Código do Produto: 11966
LCL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
2.500,0000
15.000,0000

Valor total previsto do processo: R$

15.000,00(QUINZE MIL REAIS)

Ponte Preta, RS, 12 de Setembro de 2019.
Ademir Márcio Sakrezenski
Prefeito Municipal
1

