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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

111/2021

Rua Santos Dumont, 413 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
83.026.773/0001-74 (49) 3644-6700

89950-000 - Dionísio Cerqueira
111/2021

Data do Processo: 06/10/2021

Inexigibilidade de licitaçãoESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS PUBLICOS EM REGIME DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO ANJOS
SEM ASAS, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE
FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

A entidade escolhida foi  a entidade sem fins lucrativos,  sendo ela:  ASSOCIAÇÃO ANJOS SEM ASAS, por atender o
interesse  público  para  celebração  da  parceria,  tendo  em vista  estar  em  conformidade  com o  TAC -  Termo  de  Ajuste  de
Conduta, é plenamente possível a celebração do termo de colaboração com o Município, conforme previsão expressa nos
arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 13.019/2014, com redação alterada pela Lei nº 13.204/2015.

Reuniram-se no dia 06/10/2021, as 16:44 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº /1800, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 111/2021 na modalidade de
Inexigibilidade de licitação. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise
de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: ASSOCIACAO ANJOS SEM ASAS

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Repasse de uma subvenção que tem por finalidade

viabilizar o custeio e a manutenção das atividades a
serem desenvolvidas pela entidade na utilização da
unidade movel denominada "CASTRAMOVEL", que
objetiva, entre outras coisas, a castração e esterelização
dos animais, alem de educação em saude às familias
mais carentes sobre o trato com os animais, bem como
no controle e prevenção de doenças transmissiveis
(zoonoses) - Repasse de uma subvenção que tem por
finalidade viabilizar o custeio e a manutenção das
atividades a serem desenvolvidas pela entidade na
utilização da unidade movel denominada
"CASTRAMOVEL", que objetiva, entre outras coisas, a
castração e esterelização dos animais, alem de educação
em saude às familias mais carentes sobre o trato com os
animais, bem como no controle e prevenção de doenças
transmissiveis (zoonoses)

12,000 MES 4.000,0000 48.000,00

48.000,00Total do Participante:
48.000,00Total Geral:
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