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IMPRENSA OFICIAL

Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1012/2020
PROCESSO Nº 1070/2020
OBJETO: “contratação de empresa especializada para os
serviços de limpeza e higienização de caixas d’água e desinfecção de
diversos prédios públicos em combate ao COVID 19”. Após a análise
detalhada dos elementos constantes dos autos e com base no Parecer Jurídico
exarado dentro da legislação pertinente, no uso das atribuições legais a mim
conferidas e em conformidade com Leis 8.666/93, Artigo 24, inciso II e Lei
13.979/2020, Artigo 4º §§ 1º e 2º, RATIFICO a Dispensa de licitação à
EMPRESA

JESSICA

DE

SOUZA

COELHO

42023503833

–

CNPJ

14.038.213/0001-17, para serviços de limpeza e higienização de caixas
d’água e desinfecção de diversos prédios públicos, com o fornecimento
de material e mão de obra técnica, em enfrentamento ao COVID 19”, no
valor total de R$ 16.580,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta reais). Dêse ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do
necessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações do orçamento
vigente,

e

publique-se

o

presente

ato

na imprensa

regional,

conforme

estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO
aqui proferida. Campos Novos Paulista, 27 de agosto de 2020 – Júlio Cesar do
Carmo - Prefeito Municipal.
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