
Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

A Divisão de Recursos Humanos e Divisão de Leituras e Hidrometria solicitaram a
aquisição de vale transporte destinados aos servidores públicos municipais da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE, sendo as quantidades estimadas de 90.000 (noventa mil) e 18.000 (dezoito mil)
para as referidas Divisões respectivamente, para o exercício de 2017.

A contratação será feita diretamente com a Empresa de Ônibus Circular Cidade de
Ourinhos Ltda, por possuir a permissão para exploração de linha de transporte coletivo de passageiros,
conforme Decretos n° 1.939 e 1.940, ambos de 21 de março de 1979 (cópias em anexo), cujo valor total
estimado para o.período corresponde a R$ 356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos
reais), sendo o valor unitário atual de R$ R$ 3,30 (três reais e trinta centavos), conforme consta do Decreto
n° 6.763, de 30 de junho de 2016 (cópia em anexo).

A Divisão de Material e Património por sua vez, apresentou as devidas informações
em cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como antecedente
necessário à contratação com inexigibilidade e dispensa de licitação.

Consultado o Departamento de Assuntos Jurídicos, este se manifestou pela
procedência da contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Inexigibilidade de
Licitação", prevista no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Inexigibilidade de
Licitação, uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua formalização,
dispensando-se o devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 18 de janeiro de 2017.

SANDRO CORTE VITA
Divisão de Material e Património

A
Divisão de Material e Património

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 19 de janeiro de 2017.
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Luís Augusto Nogueira Perino

Superintendente da SAE
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