PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à ELANE OLIVEIRA DE JESUS (CPF:
859.765.065-69), com valor estimado de R$ 540,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na
forma da lei.

Dom Macedo Costa, 02/04/2019

Ass . Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à GLEIDE ANA OLIVEIRA DE SANTANA
(CPF: 057.195.255-05), com valor estimado de R$ 600,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
na forma da lei.

Dom Macedo Costa, 02/04/2019

Ass . Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à GEOVANI COSTA RESENDE DOS
SANTOS (CNPJ: 21.212.052/0001-00), com valor estimado de R$ 1.600,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais
efeitos. Publique-se na forma da lei.

Dom Macedo Costa, 11/04/2019

Ass . Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à JOÃO DA CRUZ SANTOS (CPF:
038.121.825-21), com valor estimado de R$ 276,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na
forma da lei.

Dom Macedo Costa, 02/04/2019

Ass . Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à IUR INSTITUTO DE UROLOGIA DO
RECÔNCAVO LTDA (CNPJ: 04.619.210/0001-13), com valor estimado de R$ 650,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e
legais efeitos. Publique-se na forma da lei.

Dom Macedo Costa, 15/04/2019

Ass . Prefeito: ___________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2019
DISPENSA Nº 134/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitações encontrandose o Processo Administrativo regularmente instruído na forma da Lei n.º 8.666/93 e alterações
vigentes, RATIFICO a mencionada declaração de dispensa para contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica
para as máquinas pesadas pertencentes à Frota Oficial da Prefeitura Municipal, junto à empresa
AUTO PEÇAS BARRETO SALES LTDA – CNPJ: 02.832.413/0001-68, cujo valor da contratação
será de R$ 8.712,82 (oito mil setecentos e doze reais e oitenta e dois centavos), a fim de que
produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato,
caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Dom Macedo Costa, 11-04-2019

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

