
ESTADo oo nuepÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

TERMo DE DrspENsA DE LtctTAçÃo il" 005/2023-Dcs/pMLJ

Senhor Secretáío

A Lei de LicitaçÕes e contratos Administrativos preceilua em seu artigo 2 que: "As obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, aliena@es, concessÕes, permissoes e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitaÇão,
ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei".

!9 caso êm tela, justifica-se a contratação direta da empresa Netprix Tecnologia Ltda,
ct{PJ:15.400.35?0001-0í, com supedâneo tegat no artigo 24, inciso il da Lei no 8.666/93, êm razâo
do valor da despesa está abaixo do limite estipulado na alínea "a', do inciso I do art. 23 da Lei
8.666/93 e alterações

Vale ressaltar que, a escolha do adjudicado para a referida contratação, se deu em razão do valor de
sua proposla ser mais vantajoso para administração conforme as pÍopostas apresenladas nos aulos.
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RatiÍico na do artig o 26 da Lei
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Sec ministraçâo e

Planejamento

Processo: 208 033/202rcPLCSO/PMLJ
Assunto: Dis nsa de Lici

Fundamentação Legal:
Pessoa Jurídica:
CNPJ: 15.400.352/0001-01
Valor Total: R$ 12.261,00 doze mil, duzentos e sessenta e um reais

0bjeto: Contratação de Empresa Especializada para impressão de carnês do
tPTU 2023.

Modalidade de Empenho Ordinário
Dotação Orçamentária Ação:201?; Natureza da Despesa: 04,'123.0011; Fonte '1500.000,

Artigo 24, inciso ll, da Lei no 8.666/93 e suas alteraÇões oostenores.
Netprix Tecnologia Ltda
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Ante o exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o presente Termo de Dispensa de
Licitação, com fundamento legal no artigo 24, inciso ll da Lei 8.666/93, para RATIFICAÇÂO não
sendo necessário sua publicação em conformidade com o art. 26 da 8.66ô/93 e alteraçoes, in yerôis:

'ÁrÍ. 26. Ás d,spensas prevrstas nos §§ ? e + do aft. 17 e no inciso lll e seouintes
do aft 21, as srtuaçÕes de inexigitilidúe refeidas no att. 25, necessaiamente
justificúas, e o retadanento previsto no final do parâgÍafo único do aft. 8e desÍa lei
deverfu ser amunicados, dentro de 3 íÍrês) d,as, à aúondade supeiol pan
ntifrcqfu e publicqtu na imprensa ofrcial, no pnzo de 5 (cinco) dias, como
condiçáo pan a eficácia dos atos'íG/,fo nosso)

Laranjal do Jari-Ap, 0'l maço de 2023.
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