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ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

TERMO DE DTSPENSA DE LTCTTAÇÃo
DTSPENSA DE LIC|TAçÃO N. 006/2023-CPLCSO/PMLJ

Ratifico na forma do artigo 2ô da Lei

n" 8.666/93
Laranjal do ua - ep 2ítQtpTO

JU A

Secret Foe

Senhor Secretário

A Lei de Licitaçôes e Contratos Administrativos preceitua em seu artigo 20 que: 1\s obras, serviços,

inclusive de publicidade, compras, alienações, concêssões, permissÕes e locações da Administração

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,

ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei'.

No caso em tela, justifica-se a contratação direta da Pessoa Jurídica F. LOPES DOS SANTOS,
CNPJ:09.211.675/0001-54, com supedâneo legal no artigo 24, inciso ll da Lei no 8.666/93, em

razão do valor da despesa está abaixo do limite estipulado na alinea "a", do inciso I do art. 23 da Lei

8.666/93 e alteraçoes.

Vale ressaltar que, a escolha do adjudicado para a referida contrataÇão, se deu em razão do valor de

sua proposta ser mais vantajoso para adminislração conforme as propostas apresentadas nos autos.

Processo: 208.00 | t2023 {PLCSO/PMLJ
Assunto: Dispensa de Licitação
Fundamentaçâo Legal: Artigo 24, inciso II, da [-ei n' 8.666193 e suas alterações n ores.

Adjudicado: F. LOPES DOS SANTOS

CNPJ: 09.2 1 1 .67510001 -54

Valor Total: R$ 17.404,00 (dezessete mil quatrocentos e quatro reais)
Obieto: Serviços de DEDETIZA Ão E HIGIEMZAÇ o
Modalidade de Empenho

Dotação 0rçamentária
Ação: (X.I22.00I0:20I I / DESP.:3390.39.00.00/ FONTE:
1s00.0000

Ordinário
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PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
DEPARIAMENTO DE COMPRÂS E SERVIÇOS

Ante o exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o presenle Termo de Dispensa de

Licitaçao, com fundamento legal no artigo 24, inciso ll da Lei 8.666/93, para RATIFICAçAO sendo

necessário sua publicaÇão em conformidade com o art. 26 da 8.666/93 e alterações, ín verôts;

'Art. 26. As dispensas previstas nos §§ ? e 4 do afl. 17 e N,j!gjs9J!!_@.
do arl 21, âs sÍuações de inexigibilidade referidas no aft. 25, necessa amente

lusÍ,/?cadas, e o retardamento previsto no final do paráyafo único do aft. & desta lel
deverão ser comunicados, dentrc de 3 (três) dias, à autoridade superior, para

rafificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos" (Grtío nosso)

Laranjal do Jari-Ap, 15 de Fevereiro de 2023.

ADRIANA DUTRA FERREIRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Dec.090/2022-GAB/SEMAP


