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TERMO DE RATTFTCAçÃO
D|SPENSA DE LrCrrAçAO N" OA2/2OL9

O Prefeito Municipal de Benediünos, Estado do Piauí, no uso de

suas

atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade da conúatação de empresa de engenharia para
a execução dos serviços de elaboração do projeto básico para construção da nova sede da
Secretaria Municipal de Educação e projeto básico paía a reforma e ampliação do Centro
Educacional e Cultural do município, com valor $obal previsto de RS 32.856,67 (üinta e dois
mil oitocentos e cinguenta e seis reais e sessenta e sete centavm) para a Prefeitura Municipal
de Benedíünos, que será pago com recurso do PRECATÓRIOS DO FUNDEF, FPM, ICMS, lSS,

FUNDEB E RP.

CONSIDERAND0 a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no ArL 24,lnc.l, da
Lei 8.666/93 e ao Decreto Federal n" 9.4L2/2O18 de 18 de jurüo de 2018.
CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo
possível fornecedoc

RESOLVE

Ot gçttnçÃO n" @2/2079 para o fim de autorizar e
declarar apta a conüatar com a Adminisúação a empresa VALTER ALVES DA SILVA ElRELt,
inscrita no CNPJ n" 21,163.108/0001-75, com sede na Cj. COHAB, Rua 10, Quadra 07, Sala
B, Bairro Nova Caxias, Caxias-M4 com o valor $obal de R$ 32.600,00 (tÍinta e dois mi! e
seiscentos reais) para a execução dos serviços de elaboração do projeto básico para
RATIFICAR o procedimento de DüSPENSA

construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação e projeto básico para a reforma
e ampliação do Cenüo Educacional e Cultural do município, gue será pago com recursos
oriundo do PRECATORIO DO FUNDEF, FPM, ICMS, lSS, FUNDEB E RP, para que a adjudicação
produza seus jurídicos e legais efeitos.
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