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Licitações


Ratificação de Dispensa de Licitação
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Dispensa de licitação de n. 384/2020. Ratifico a
dispensa de licitação para contratar com a empresa ADENILSON AGAMENON DA SILVAME, inscrita no CNPJ nº 07.280.740/0001-78, visando aquisição de peças destinadas a
manutenção de ambulâncias e ônibus escolares pertencentes a frota da Prefeitura Municipal. Essa
ratificação se fundamenta no art. 24, II da Lei n. 8.666/93, com as alterações do Decreto Federal
N° 9.412/18, e medida provisória N. 961/2020, de 06 de maio de 2020. Dê-se ciência desta decisão
aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenho da despesa na
dotação orçamentária R$ 32.283,74 (trinta e dois mil duzentos e oitenta e três reais e
setenta e quatro centavos). e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme
estabelecido no art. 26 da Lei n. 8.666/93, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui referida.
Rodelas, 13 de maio de 2020. Geraldo Jackson Menezes Lima, Prefeito Municipal.
Extrato de Contrato
CONTRATO Nº 416/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 384/2020. Objeto: aquisição de peças
destinadas a manutenção de ambulâncias e ônibus escolares pertencentes a frota da Prefeitura
Municipal, conforme planilha de especificação, e proposta de preços, parte integrante deste
contrato, independente de transcrição. Contratante: Município e Rodelas. Contratado: Adenilson
Agamenon da Silva-ME (CNPJ n. 07.280.740/0001-78). Valor global: R$ 32.283,74 (trinta e dois
mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). Vigência: 02 (dois) meses. Data da
assinatura: 13/05/2020. Márcio José da Silva, Presidente da CPL.
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