
ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DrspENsA DE LtC|TAçÂO N" 007/2()23.CPLCSO/PMLJ

Senhor Secretáno

A Lei de Licitaçóes e Contratos Administralivos preceitua em seu artigo ? que: "As obras, serviços,

inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitaçã0,

ressalvadas as higóteses previstas nesta Lei".

No caso em tela, justifica-se a contratação direta da empresa AF EMPREENDIMENTOS LTDA,

CNPJ: 41.304.311/0001-21 , com supedâneo legal no artigo 24, inciso lda 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 alterações.

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

sua proposta seÍ mais vantajoso para adminiskação conforme as propostas apresentadas nos autos.

Ratifco na Íorma do artigo 2ô da Lei

no 8.666/93
Laranjal do J --J -t

Sêcretá
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J
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Processo 208.068 t2023 {PLCSO/PMLJ
Assunto: Dispensa de Licitação
Fundamentação Legal: ArÍigo 24, inciso I, da Lei n'8.ó66193 e suas alterações posterrores

Adjudicado: AF EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 4t .304.311/0001-21
Valor Total: R$ 33.000,00 (trinta e tÍês mil reais)

Objeto:
CONTRATAÇ o DE EMPRESA ES PECIALZADA P

POGRÁFICOS
ARA

LE ANTAMENTO DE SER I S To
Modalidade de Empenho Ordinário

Dotação Orçamentária
Ação: 5.451.0003 2028: Natureza da Despesa: 3390.39.00.00
Fonre 1500.0000.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
DEPARTAMENTO DE COMPRÂS E SÊRVIçOS

Ante o exposto, submeto à apreciaÇáo de Vossa Excelência o presente Termo de Dispensa de

Licitação, com fundamento legal no artigo 24, inciso I da Lei 8.66683, para RATIFICAÇÂO sendo

necessário sua publicação em conformidade com o art. 26 da 8.666/93 e alteraçôes, in verú,is:

'Art. 26. As dispensas previsÍas nos §§ ? e tP do an. 17 e no-jry!j4J!!_9_sru!@.
clo arL 21, as s[uaçÕes de inexigiúidde refeidas no aft 25, necessaiamente
jusb'ficadas, e o retarddnento prcvisto no final do pa@rafo único do ai & desta Lel

deverão ser comunicados, dentro de 3 ítrés) d/as, à autoidúe supeior, para

ratíticação e publicação na imprensa ofrcial, no prazo de 5 (cinco) dias, como

condiçfu para a eficácla dos aÍos" íGnío ,,osso)

Laranjal do Jari-Ap, 09 de MarÇo de 2023.
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ADRIANA DUTRA RA

DIR, DPRT, COMPRAS

DEC. O9O/2O22.GAB/PMU


