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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

Dispensa de licitação
38/2022 - DL
99/2022

Contratação de empresa de consultoria e assessoria especializada para promover o
planejamento municipal de implantação e operação da coleta seletiva com o
encaminhamento de resíduos para seleção e beneficiamento na Unidade de
Recicláveis, bem como a estruturação de grupos da sociedade civil ou organização de
pessoas para atuar na atividade de coleta, transporte, beneficiamento, comercialização
e destino final dos resíduos sólidos recicláveis, incluindo área urbana e rural, de acordo
com o Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos de Ipuaçu – SC, referente ao Convênio
Plataforma +Brasil/Siconv n. 796781/2013 de 31/12/2013, Funasa/MS n. 0587/2013,
Processo TR n. 25295.003.422/2014-11 com o objeto de Implantação de sistema de
resíduos sólidos, Programa 2068 - Saneamento Básico (10GG - Sistema de Resíduos
Sólidos).

Participante: LESS WASTE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 consultoria e assessoria especializada para promover o

planejamento municipal de implantação e operação da coleta
seletiva com o encaminhamento de resíduos para seleção e
beneficiamento na Unidade de Recicláveis, bem como a
estruturação de grupos da sociedade civil ou organização de
pessoas para atuar na atividade de coleta, transporte,
beneficiamento, comercialização e destino final dos resíduos sólidos
recicláveis, incluindo área urbana e rural, ...

1,000 UND 16.400,00 16.400,00

Total do Participante: 16.400,00Total de Itens do Participante: 1 1/

Total Geral: 16.400,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS

06.001.26.782.2601.2047.3.3.90.00.00 R$ 16.400,00

Assinatura do Responsável

20/09/2022Ipuaçu,
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