
..15..,,'ri ! l-
'.-EF,

ESTADO DO AMAPA
PREFETTURA DE LARANJAL DO JARI
DÊPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

TERMo DE DTSPENSA oe lrctrnçÃo
DtspENsA DE LlctTAçÃo No 003/202&cPLcso/PMLJ

Ratitico na Íorma do artigo 26 da Lei

no 8,666/93
Laranjal doJ

Sec tração e

Senhor Secretário

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos preceitua em seu artigo 20 que: "As obras, serviços,

inclusive de publicidade, compras, alienaçoes, concessões, permissÕes e locaçoes da Administração

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

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei",

No caso em tela, justiÍica-se a contratação direta da Pessoa Jurídica E c LIMA, CNPJ:

03.899.719/0001-02, com supedâneo legal no artigo 24, inciso ll da Lei n0 8.666/93, em razâo do

valor da despesa está abaixo do limite estipulado na alinea "a", do inciso ldo 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 administraçâo conforme as propostas apresentadas nos autos.

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

Licitaçã0, com fundamento legal no artigo 24, inciso ll da Lei 8.66ô/93, para RATIFICAÇAO sendo

necessário sua publicação em conÍormidade com o art.26 da 8.666/93 e alteraçoes, in verbisr

208.0 t2 I 2023 IPLC SO/PMLJProcesso:
D nsa de Lici aoAssunto:
Art 24. inciso II da Lei n' 8.666193 e suas alter stenores.ESt:Fundamenta ao
E C LIMAicado:Ad
03.899.719/0001-02CNPJ:

R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reaisValor Total:
ão de Manilhasulsl

OrdinárionhoModalidade de Em
ão 2028; Natureza da De esa: 3390.30.00.00 Fonte 1500.0000mentáriao0D

Obieto:
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'ArL 26. Ás drspensas prevrsÍas nos §§ ? e 4p do aft. 17 e !@J!L@.
do e . 21. as siÍuaÇões de inexigibilidade reíeridas no aft. 25, necessariamente
justifrcadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do ad. 8a desta Lei

deveáo ser comunicados, dentro de 3 (rés) dtas, à aúoridade superíor, para

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

condição para a eficâcía dos atos" (Grifo nosso)

Laranjal do Jarí-Ap, 06 de Fevereiro de 2023.

AORIANA DUTRA FERREIRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dec.090/2022-GAB/SEMAP


