
 

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

 

PROCESSO Nº - 028/2018 

DATA – 18 de maio de 2018. 

OBJETO: Instalação e locação do sistema de orçamentação eletrônica Audatex com a finalidade 

de servir como suporte, através de seu banco de dados, a aprovação de orçamentos de peças de 

veículos da frota oficial, de forma a permitir que se consulte valores de peças de todos os 

modelos de veículos em geral e, desse modo, garantir a elaboração de orçamentos rápidos, claros 

e  precisos. 

EMPRESA CONTRATADA:  

AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.144.891/0001-85 

estabelecida à Rua Maria Coelho Aguiar, n° 215, Bloco E – 7° andar, CEP: 05.804-900, São 

Paulo - SP. 

VALOR: R$: 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais). 

As despesas decorrentes da contratação do objeto desta dispensa correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária:  

03 - Secretaria Municipal de Administração 

03.01 -  Gabinete do Secretario 

04.122.0003.2008 – Desenvolvimento das Ações Administrativas 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.  

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 

25, da Lei Federal 8.666/93. 

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná. 

RAZÃO DA ESCOLHA: Optou-se pela prestação de serviços da empresa acima descrita uma 

vez que a mesma e a única a prestar esse tipo de serviços.  

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato. 

PRAZO VIGÊNCIA: 18/05/2019. 

 

 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

Presidente da Comissão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

 

PROCESSO 028/2018 

 

ESPÉCIE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARTES MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 

 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 

VALORES: R$: 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais). 

OBJETO: Instalação e locação do sistema de orçamentação eletrônica Audatex 

com a finalidade de servir como suporte, através de seu banco de dados, 

a aprovação de orçamentos de peças de veículos da frota oficial, de 

forma a permitir que se consulte valores de peças de todos os modelos 

de veículos em geral e, desse modo, garantir a elaboração de orçamentos 

rápidos, claros e  precisos. 

FUNDAMENTO 

LEGAL: 

Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25 da 

Lei Federal 8.666/93. 

DOTAÇÃO: 03 - Secretaria Municipal de Administração 

03.01 -  Gabinete do Secretario 

04.122.0003.2008 – Desenvolvimento das Ações Administrativas 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.  

   

     Cruzeiro do Iguaçu, 18 de maio de 2018. 

 

 

   SANDRO PAULO BORTONCELLO  

                                               Presidente da Comissão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOMOLOGO E ADJUDICO O PROCESSO 

DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2018 

 

 

 

             Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, 

referente ao Processo de Inexigibilidade nº 028/2018, cujo objeto é Instalação e locação do 

sistema de orçamentação eletrônica Audatex com a finalidade de servir como suporte, através de 

seu banco de dados, a aprovação de orçamentos de peças de veículos da frota oficial, de forma a 

permitir que se consulte valores de peças de todos os modelos de veículos em geral e, desse 

modo, garantir a elaboração de orçamentos rápidos, claros e  precisos em favor da empresa: 

AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 

com o valor R$: 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais). Cruzeiro do Iguaçu, 

dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

DILMAR TURMINA 

PREFEITO 

 

 


