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ATA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2022 

 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 18/2022 

 

Às treze horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto de 2022, reuniram-se na sala de licitações, com-

pras e contratos na Prefeitura Municipal de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, os membros da 

Comissão de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 5.000/2021, para a análise das documentações (propos-

tas) solicitadas para o processo de licitação nº 69/2022, modalidade dispensa de licitação nº 18/2022, para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E TENDAS 

PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA A SER REALIZADO NO DIA 

12 DE OUTUBRO DE 2022, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍ-

PIO DE UNIÃO DO OESTE/SC. 

 

Conforme aviso de licitação publicado no site do município e diário oficial dos municípios (DOM). Foi 

aberto no dia 08/08/2022 às 07:30 horas o período de 03 (três) dias para empresas interessadas apresenta-

rem sua proposta, o qual encerrava-se no dia 10/08/2022 às 17:00 horas.  

 

Neste período nenhuma empresa apresentou proposta no período estipulado.  

 

Diante dos fatos já expostos, a Agente de Contratação, juntamente com a equipe de apoio deste município 

entrou em contato com a empresa que apresentou orçamento de menor valor para elaboração do processo 

de dispensa de licitação (DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945), solicitando a manifestação de 

interesse em prestar o serviço objeto desta dispensa de acordo com os valores descritos no aviso de dis-

pensa de licitação.  

 

Prosseguindo, a Agente de Contratações solicitou para que a DIECKSON LEONIR TESKE 

05620670945, encaminhe as documentações referentes a regularidade fiscal, técnica, econômico-

financeira e licitatórias, para o e-mail compras@uniaodooeste.sc.gov.br, a fim de análise e posterior con-

tratação.   

 

Nada mais havendo a tratar, Eu, ANDRESSA GREGOLIN DONZELLI, Agente de Contratação, lavrei a 

presente ata que será assinada por mim, e demais membros.  

 
 

Andressa Gregolin Donzelli 

Agente de Contratação 

 

 

Edna Cassaro                          Suélem Dal Santo Tessaro 

Equipe de Apoio   Equipe de Apoio 
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Equipe de Apoio 
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