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ATA DA REUNIÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2019, 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2019. 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2019, às 14:00 horas, com observância às 

disposições contidas na Lei de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação desta Prefeitura, com a finalidade de julgar a proposta apresentada, referente à 

Dispensa do processo em epígrafe. Aberta a sessão, constatamos:  

 

1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

2 - RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE: Tendo em vista que a empresa Idelino 

Alves Barbosa Junior 04294178612, inscrita no CNPJ 32.942.786/0001-52, para 

Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas, estruturação e acompanhamento 

de grupo cultural, “Cirandeiros da Garça”, da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer 

e Turismo. Cuja missão é valorizar e fortalecer a expressão cultural popular da cidade e da 

região, através do resgate das cantigas características e que fazem parte da cultura local, 

regional e nacional e em atendimento a Secretaria Municipal de Educação realizar 

orientação pedagógica educacional visando alcançar o alunado que se engloba na dimensão 

que ora denomina-se no âmbito da educação“ Necessidades educacionais especiais (NEE)”. 

O que considera: Autismo, Deficiência Intelectual e etc, cumprem com todos os requisitos 

para o procedimento e comprova idoneidade de mercado. 

 

3 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO: A empresa Idelino Alves Barbosa Junior 

04294178612, inscrita no CNPJ 32.942.786/0001-52, apresentou o melhor preço de 

mercado. Sendo assim, a Administração deste Município optou por contratar esta empresa 

em consonância com o princípio da ECONOMICIDADE, conforme cópia de cotação de 

preço anexado nos autos. 

 

A Comissão Permanente de Licitação, à luz dos elementos que integram os presentes autos, 

recomenda que o contrato seja celebrado com a Idelino Alves Barbosa Junior 

04294178612, inscrita no CNPJ 32.942.786/0001-52. Nada mais havendo a ser consignado 

em ata, foi encerrada a reunião. 

 

 

Morro da Garça, 09 de abril de 2019.  

 

 

Presidente:____________________________________________________________ 

 

Membros: ____________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________ 
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