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         Diário Oficial 
Em conformidade com a Lei Municipal Nº 180/2012, com a Lei Complementar nº31/2009     

e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

  

 

 

ANO: 2020 / EDIÇÃO Nº 1267                                     Jardim Alegre, Quinta-Feira, 10 de Setembro de 2020 

DESPACHO 
 

REF.: Pregão Presencial 035/2020 
 
Trata-se de requerimento formulado pela empresa NEW COMPANY LICITAÇOES EIRELI, para a substituição 

da marca de produtos, referente ao item 7 -FARINHA DE TRIGO PCT. 1 KG.  
Assim, tendo em vista que a empresa alega que os produtos possuem qualidade superior ou igual as ofertadas 

inicialmente, não representa prejuízo a competividade do processo licitatório e se faz vantajoso para administração, de forma a 
promover ao princípio da economicidade e eficiência, portanto, defiro o requerimento para a entrega do produto pela marca 
mencionada no pedido, desde que seja atendida integralmente a qualidade do produto e a descrição constante do item, mantendo 
o mesmo preço vencedor sem qualquer alteração. 

 
 
 
Jardim Alegre/PR, 10/09/2020. 
 
 
 
 

José Roberto Furlan 
Prefeito Municipal 

 

GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAÇÃO 

 
 

Assunto: Dispensa de Licitação nº 032/2020 
 
Ref.: Aquisição de tela de alambrado para cercar o local onde será instalado as placas fotovoltaica, atendendo as necessidades do 
setor Administrativo. 

Os valores, bem como a documentação referente à Dispensa de Licitação n° 032/2020 atendem a todos os requisitos 
do artigo 24, da Lei 8.666/93. 

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitação n° 032/2020 para a aquisição 
dos produtos supramencionados, no valor de R$ 4.599,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais). 

 
 Através de recursos consignados no orçamento do município de Jardim Alegre, classificado conforme abaixo 

especificado: 
 

08.002.15.452.0025.2026.3.3.90.30.00.00 
 
 
 

Em favor da empresa ROMACRIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 
80.812.092/0001-43, sediado na Rua D Pedro III nº 49, térreo, bairro centro, na cidade de Jardim Alegre – Paraná, CEP: 86.860-
000. 

 
E PUBLIQUE-SE. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2020 
 
 
 
 

__________________________ 
Jose Roberto Furlan 

Prefeito Municipal 
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