Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo
Departamento de Licitações
_________________________________________________________
Termo de Deliberação
Objeto: Fornecimento de água e serviços de coleta e tratamento de esgoto em próprios municipais.
Processo n° 01/2016

As instruções contidas nos autos fundamentam a contratação da empresa
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP para o fornecimento de água e serviços
de coleta e tratamento de esgoto em próprios municipais.
O parecer da Secretaria Jurídica às fls.50, com fundamento no artigo 25,
inciso I, da Lei 8.666/93, entende que trata-se de inexigibilidade, uma vez que a lei determina isso com relação
a este tipo de serviço.
Do exposto, a Copel opina pela contratação por inexigibilidade em favor
da empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP pelo valor global de
R$390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais), por um período de 12(doze) meses, podendo ser renovado a
critério da Administração, desde que respeitadas as regras pertinentes a matéria.
Rio Grande da Serra, em 25 de Janeiro de 2017.
Alline Sabrinne Lima de Sousa
Presidente

Membros:
Juliana Oliveira da Silva
Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra
Kleiton Nobuyuki Shinoda
Jaime Bianch
Guilherme Breyer dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo
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TERMO DE DELIBERAÇÃO

PROCESSO Nº 01/2016

Objeto: Fornecimento de água e serviços de coleta e tratamento de esgoto em próprios
municipais.

Vencedora: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP

Valor Global: R$ 390.000,00

Tendo em vista a instrução processual contida nos autos e uma vez, concluídas as
formalidades preconizadas pela legislação vigente, com fundamento no inciso I, do artigo 25
da Lei Federal n°. 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO, o julgamento do Termo de Deliberação
da COPEL acima referenciado, bem como ratifico a inexigibilidade de licitação conforme dispõe
o capítulo do artigo 26 do mesmo Diploma Legal.

Retornem os autos à Copel, para as devidas providências.

Gabinete, 26 de Janeiro de 2017.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
PREFEITO

