
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N°042 /2018 PROCESSO N°554/2018

DO OBJETO

O presente instrumento se refere à contratação de empresa para aquisição de 
divisórias, destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Educação.

DA JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa para aquisição de divisórias justifica - se 
devido a necessidade de dividir o espaço físico do prédio onde funciona 
a Secretaria de Educação, garantindo aos servidores mais comodidade e 
conforto, visando melhorias no atendimento aos munícipes, diante do 
exposto é necessária à contratação da empresa em questão.
DO CONTRATADO

CONTRATADO: Divilux Industria e Comercio de divisórias LTDA.

DO VALOR: 7.244,00 reais.

O valor Total é de R$: 7.244,00 (sete mil e duzentos e quarenta e quatro reais)

DA BASE LEGAL

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-rnail:
compras@.saodesiderio.ba. gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N°041 /2018 PROCESSO N°544/20I8

DO OBJETO

O presente instrumento se refere à contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenção de rede telefónica, destinado para atender ás 
diversas secretarias pertinentes á este município.

DA JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção de rede telefónica justifica-se devido à necessidade de 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, que visa 
o bom andamento dos trabalhos exercidos pelos servidores públicos nos 
setores das diversas secretarias deste município, diante do exposto é 
necessária à contratação da empresa em questão.
DO CONTRATADO

CONTRATADO: Nelson de Souza Romeiro - ME.

DO VALOR: 7.980,90 reais.

O valor Total é de R$: 7.980,90 (sete mil e novecentos e oitenta reais e 
noventa centavos)

DA BASE LEGAL

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LIC/lAÇÃO 

São Desiderio, 03 de maio de 2018.

JOSE CARLOS DE CARVAL 
PREFEITO MUNICIPAL

PçaEmerson Barbosa, n°01 -Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
coinpras@saodesiderio.ba.gov.br.

mailto:coinpras@saodesiderio.ba.gov.br

