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De acordo com o Quadro Comparativo acima exposto, após a apresentaçäo do orçamento

apresentado inicialmente em maio de2017,foi obtido através de negociaçäo, um desconto significativo,

häja visto näo termos recebido outros orçamentos para realização dos serviços, que inicialmente eram

préventivos, mas tornam-se corretivos nesta data, em funçäo do desgaste repentino apresentado na

última manutençäo de rotina, conforme documentos anteriores'

Com a interdiçäo do elevador e por motivos de segurança das pessoas que utilizam o elevador

diariamente e do próprio equipamento, tornando esta contrataçåo de caráter emergencial'

Assim, com base no fatos e documentos anteriores, ind icamos a formalização da contratação
pelo valor total de R$ 5.600,00 (cinco

mil e seiscentos reais), Para rea izaçäo de serviço de manutençäo corretiva do elevador, com

fornecimento de materiais, na Sede do C ren PR, optando-se pela DISPENSA DE LICITAçAO, em

caráter emergencial, Por questöes relativas à segurança de pessoas e do equip mento, podendo

ocast nar prejuÍzos e/ou comprometer a segurança de pessoas, serviços, e do equipamento, com base

no disposto no Art. 24, lV, da Lei .666/1 993, salvo melhor jufzo

lsto posto, encaminhamos o procedimento ao Setor de Contabilidade e ao Financeiro para

Dotaçäo Orçämentária e Disponibilidade Financeira. Após, retorne ao Setor de Licitaçöes para juntada

das certidÕes negativas, para posterior envio à Assessoria Jurídica.

Curitiba, 10 de novembro 2017

Setor Licitaçåo

Contratos

Contrataçäo de empresa especializada
elevador, com fornecime

para realizaçäo de serviço de manutençäo corretiva do

nto de materiais, da Sede do Coren PR.

VALOR TOTALCNPJEMPRESA
R$ 8.641,4900.028.986/0017 -75Elevadores Atlas Schindler S.A
R$ 5.600,00Valor N ociado

R$ 5.600,00 (cinco mile seiscentos reais)
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