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De acordo com os Quadros Comparativos acima expostos, referente à Contratação de

empresa especializada na publicaçäo do Edital Eleitoral no 0112017 de convocação de

assembleia geral para eleiçöes Coren/PR, a média mercadológica global das propostas ficou

em R$ 3.+Zø,ZA 1três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), optando-

r" p"i" Dispensa de Licitação, por questöes relativas ao valor, com base no disposto no Art. 24, ll
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Contratação de empresa especializada na publ

convocaçäo de assembleia geral
icaçäo do Edital Eleitoral no 0112017 de
para eleiçöes Coren/PR.

R$ 812,00 v76.568,708/0001-05TRIBUNA DO PARANA

07 .780.914/0001-61 R$ 1.426,00METRO

R$ 3.241,0076.530.04710001-29GAZETA DO POVO

R$ 1.826,33Média Mercadológica

R$ 1.632,00 ,r''77 .338.42410001-95FOLHA DE LONDRINA

R$ 217,8002.046.28610001-71JORNAL UNIAO

R$ 570,0076.123.397/000170o DtÁRro
R$ 806,60Média Mercadológica

R$ 1.770,0021.819.02610002-17O PARANA

R$ 500,00 ø72.058.845/0001-49GAZETA DO PARANÁ

00R$ 11081 .185.530/0001-53PRIMEIRA LINHA

R$ 793,33Média Mercadológica

Valor de referência para a contratação: R$ 3.426,26 (Três mil, quatrocentos e vinte e seis
reats e vinte e seis centavos).
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da Lei 8.666/1993.

Ainda no que se refere ao valor da contrataçäo T o1q?nent^o:.9"

folhas anteriores), este setor opta pela contrataçäo da PARANA - GNPJ

no 76.568.708/000í-05 - R$ 
'A1.2,OO 

(Oitocentos e ñO - CNPJ n o

02.046.286/000I-71 - R$ 217,80 (Duzentos e dezessete reais e oitenta centavos) e PRIMEIRA

LINHA - CNPJ no g1.1g5.530/0001-53 - R$ 110,00 (cento e dez reais), respectivamente de

Curitiba e Região Metropolitana, Norte e Oeste do Paraná, sendo os menores preços e,

consequenteménte encontrarem-se abaixo do aferido pela média, apresentando as certidöes

exigidas de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993.

lsto posto, encaminho o procedimento ao Setor de contabilidade e ao financeiro para

Dotaçäo Orçamentária e Disponibilidade Financeira. Após, à Assessoria Jurídica para exarar seu

parecer.

Curitiba, 19 de junho de 2017

Justus
Chefe etor de Licitaçäo
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