ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO/ SECRETARIA MUL. TURISMO
DEPARTAMENTO: Departamento de Licitação
DISPENSA: 001/2019
PROCESO: 021/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
OBJETO: Contratação empresa para prestação de serviços de consultoria, supervisão
e monitoramento e execução de todas as atividades gastronômicas realizadas durante
a oficina show, coordenação dos almoços, jantares e seus pré-preparo para a
realização do 14º festival gastronômico esportivo e cultural de São Simão que será
realizado nos dias 18 a 21 de abril de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Turismo e Meio Ambiente, para prestação de serviços de show artístico,
para efeitos de cumprimento do art. 24, Inciso II da Lei n. 8.666/93.
CONTRATADA:
MARIA BRETAS INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob
o nº. 19.240.149/0001-76
VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
VALOR TOTAL: 17.000,00 (dezessete mil reais)

FUNDAMENTO FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 24. É dispensável a licitação: (Vide Lei nº 12.188, de 2.010)
Vigência [...]
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;

JUSTIFICATIVA: A contratação dos serviços supracitados torna-se necessária, para
prestação de serviços de consultoria, supervisão e monitoramento e execução de todas
as atividades gastronômicas realizadas durante a oficina show, coordenação dos
almoços, jantares e seus pré-preparo para a realização do 14º festival gastronômico
esportivo e cultural de São Simão que será realizado nos dias 18 a 21 de abril de 2019.
RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Glenea de Brito Costa
Diretora de Licitação

