
ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTRATO E CONVÊNIOS

iÍ

TERMO DE DTSPENSA DE LrCrrAÇÃO No 004/2023-SEMAP/PMLJ

Ação: 20.605.0013, element de despesa: 3390.39.00.00, fonte
1500 0000

Senhor Secretário,

A lei de licitações e contratos administrativos preceitua, em seu artigo 2o, que:

"As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienaçôes, concessÕes,

permissões e locaçÕes da Administração Pública, quando contratadas com terceiros,

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas

nesta lei".

No caso em tela, justifica-se a contratação direta da empresa BEZERRA & CIA

LTDA - ME, CNPJ 01.939.840/0001-87, com supedâneo legal no arligo 24, inciso ll da

Lei no 8.666/93, em razáo do valor da despesa estar abaixo do limite estipulado na

alÍnea "a", do inciso I do art. 23 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
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RATIFICO na forma do artigo 24 da lei

no 8.666/93

inistraçâoSecretáÍ

Laranjal do Ja ,@

PROCESSO 208.032t2023 -SEMAP/PM LJ

ASSUNTO: DISPENSA DE LLTCITAÇÃO

Art. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93 e suas alteraÇÕes posteriores

ADJUOICADO:

CNPJ: 01 .939 840/0001-87

VALOR TOTAL: RS 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais)

OBJETO:
LIMPEZA E DESOBSTRU ÇFo or rnruouÉs E FossAS
SEPTICAS ATRAVES DE áOMBAS DE ALTA PRESSÃO EM
CAMINHÃO (SECA FOSSA)

Manutençáo das atividades do IMAPA

DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA:
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FUNDAMENTAÇÃO TECET:

BEZERRA & CIA LTDA - ME

MODALIOADE OE EMPENHO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTRATO E CONVÊNIOS

..

Constitui objeto da presente Dispensa de Licitação LI}rirPEZA E DESOSBSTRUÇÀO

DE TANQUES E FOSSAS SEPTICAS ATRAVÉS DE BOMBAS DE ALTA PRESSÀO EM

CAMINHÃo (SECA FOSSA), visa atender as necessidades do Matadouro Municipal que

possui fossas e sumidouros que funcionam sob o princípio de reservatório dos dejetos solidos e

percolação dos liquidos produzidos durante o abate dos animais. Justificamos ainda, a

necessidade de contratação por não termos nenhum processo administrativo em vigência para

tal serviço.

Assim, com base nas necessidades levantadas pela Administração. loi elaborado

Termo de Referência, com vista à realização deste processo, pertinente à contrataÇão do serviço

supracitado, nos moldes do aÍ. 6o, IX, da lei n" 8.666/93

Vale ressaltar que, a escolha da adjudicada para a referida contratação, se

deu em .azeo do valor de sua proposta ser mais vantajosa para a administração

conforme as propostas apresentadas nos autos.

Ante o exposto, submeto à apreciaçáo de Vossa Excelência o presente o

Termo de Dispensa de Licitação, com fundamento legal no artigo 24, inciso ll da Lei

8.666/93, para RATIFICAÇÃO náo sendo necessário sua publicação em

conformidade com art. 26 da 8.666/93 e alteraçÕes, in verbis:

"Aft. 26. As dispensas previstas nos §§ 20 e 40 do arl. 17 e no inciso lll e seouintês

do art. 24. as süuagÕes de inexigibilidade referidas no aft. 25, necessariamente

justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do aft. 8o desta Lei

deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição

para a eficácia dos alos" (GriÍos nosso,).

Laranjal do Jari, 25 de janeiro de 2023
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