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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013 

 
Considerando a solicitação formulada pelo setor operacional da água, 

considerando a necessidade de aquisição de materiais hidráulicos de PVC (cap 

soldável, tubos, joelho liso e RL, luva soldável, bucha, colar tomada, 

registro soldável, TE soldável e LR e adaptadores) para estoque com uso nas 

manutenção das ligações já existentes do sistema de distribuição de água nas 

quantidades especificadas pelo setor operacional, considerando a cotação de 

preços feita pelo solicitante, devidamente constante em certidão, e considerando 

que a aquisição, pela 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$ 7.935,20 (sete mil, novecentos e trinta e 
cinco reais e vinte centavos), em favor da empresa VGS Comercio e Serviços 
para Saneamento Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 03.423.296/0001-41, situada 

na Av Alzira de Araujo de Souza, 540, no Município de Pinhais, Estado do 

Paraná, CEP 83.323-410 cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está 

regular. 

Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os 

seus termos e atos. 

 

 

Munhoz de Mello – Pr.,31 de janeiro de 2013. 
 
 
 

Geraldo Maraldi 
Diretor do SAMAE 
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