Prefeitura Municipal de Santana
Sexta-feira • 1 de Julho de 2022 • Ano V • Nº 1025
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Dispensas de Licitações ................................................................................................. 02 a 02

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Marco Aurélio Dos Santos Cardoso / Secretário - / Editor -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEEZRDU3QUNDQ0MZRTY2QK

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
2 - Ano V - Nº 1025

Santana

Dispensas de Licitações

______________________________________________________________________________
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Presidente do Consórcio Interfederativo de Saúde do Bacia do Rio Corrente - CISBARC,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista as exposições motivadas neste
documento e levando-se em consideração o relevante interesse público em questão, com
base no Inciso II e §1° do Artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93, vem RATIFICAR a
declaração de dispensa de licitação para Contratação de empresa para fornecimento de
material de expediente (Papelaria) para utilização no atendimento da Policlínica Regional
de Saúde - CISBARC, sendo a melhor proposta a da empresa PAPELARIA BARRETO E
SILVA ME inscrita no CNPJ n°. 34.101.857/0001-10, localizada na Rua Castro Alves, 28 –
Centro – Santana (BA), no valor de global de R$12.563,90 (doze mil, quinhentos e
sessenta e três reais e noventa centavos) e autorizo a efetiva realização da despesa
conforme fundamentado nos atos acima invocados.
Assim, por consequência, determino a elaboração de autorização de fornecimento, com
subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as
exigências impostas pela Lei Federal n° 8.666/93 para a efetivação do mesmo.
Publique-se de acordo com o artigo 26, da Lei n° 8.666/93.
Santana – Bahia, 20 de maio de 2022

Marco Aurélio dos Santos Cardoso
Presidente CISBARC

Rua Cel. Clemente Araújo Castro, 264 A – Sl – Centro – Santa Maria da Vitória - BA
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