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SIMOES 
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO!  

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: Serviços de implementação, monitorarnento e avaliação do Projeto Borboleta. 

REF.: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N2  002/2020. 

llmQ. Sr. 

PREFEITO MUNICIPAL 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através de Portaria, vem à presença de V. Sê., 

apresentar o resultado dos trabalhos referente ao procedimento licitatório de inexigibilidade, n2  002/2020, o que faz 

através do seguinte: 

RELATÓRIO 

Em conformidade com a Lei n2  8.666/93 c/c a Lei n9  8.883/94, a Comissão Permanente de Licitação 

reuniu-se com todos os seus membros, em hora, dia e local determinado, tendo naquela ocasião analisado a 

documentação constante nos autos deste procedimento. 

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento e do orçamento 

encaminhados a esta Prefeitura, esta Comissão Permanente de Licitação verificou que os serviços requeridos enquadram-

se no rol de serviços técnicos profissionais especializados, constantes do artigo 13 da Lei 01  8.666/93, rio inciso V, sendo 

assim, inexigível a licitação nos termos do artigo 25, inciso li, do mesmo diploma legal. 

Concluiu-se ainda, que L DA COSTA NETO FILHO (CNPJ N. 29.410.656-0001-29) apresentou 

orçamento compatível com os praticados no mercado para realização dos serviços, com o valor global de R$ 117.520,00 

(cento e dezessete rn1 e quinhentos e vinte reais). 

Diante do exposto, esta Comissão indica como firma a ser contratada a firma L DA COSTA NETO 

FILHO (CNPJ N. 29.410.656-0001-29), por ter se apresentado como a empresa mais propícia, especializada e conceituada 

para a prestação de serviços ao Município de Simões, conforme documentos que instruem este procedimento, e submete 

o presente resultado para apreciação por V. Sa., para, se assim entender, Homologar o procedimento de Inexigibilidade n 

002/2020 e- Adjudicar o objeto ao vencedor. 
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